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   األمنجملس     العامةاجلمعية
  السنة الثامنة والستون    الدورة السابعة والستون

       من جدول األعمال٦٥البند 
            تعزيز حقوق الطفل ومحايتها

  األطفال والرتاع املسلح    
  تقرير األمني العام    

  مقدمة  -أوال   
ــاين      - ١ ــرة مــن كــانون الث ــر، الــذي يغطــي الفت ــ/يقــدَّم هــذا التقري / اير إىل كــانون األولين

أن ، الـذي طلـب اجمللـس فيـه إيلَّ           )٢٠١٢ (٢٠٦٨، عمال بقرار جملس األمـن       ٢٠١٢ ديسمرب
  . أواصل تقدمي تقارير سنوية بشأن تنفيذ قراراته وبياناته الرئاسية عن األطفال والرتاع املسلح

م املتحـدة،   وقد انطوى إعداد التقرير على إجراء مشاورات واسعة النطاق داخـل األمـ              - ٢
ال سيما مع فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح، وفـرق العمـل القطريـة املعنيـة بالرصـد                   
واإلبالغ، وبعثات حفظ السالم والبعثـات الـسياسية اخلاصـة، وأفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة،                  

اء وانطوى أيضا على إجراء مـشاورات مستفيـضة مـع الـدول األعـض            . ومنظمات غري حكومية  
  .واملنظمات اإلقليمية املعنية

ــة     ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٣ويف   - ٣ ــصبها كممثل ــى زروقــي مهــام من ــسيدة ليل ، تولــت ال
وســتركز ممــثليت اخلاصــة، اســتنادا إىل أعمــال مــن  . معنيــة باألطفــال والــرتاع املــسلحيل خاصــة 

ن آليــات سـلفوها يف هــذا املنـصب، علــى تعزيـز تنفيــذ مـا هــو قـائم مــن إطـار قــانوين دويل ومـ       
الـرتاع املـسلح، ال سـيما بتعزيـز الرصـد واإلبـالغ             مـن   قانونية دولية حلماية األطفال املتضررين      

املتعلقني جبميع االنتهاكات اجلسيمة الـيت ترتكـب ضـد األطفـال، وزيـادة الـدعم املقـدم لتنفيـذ                
جـدول  خطط العمل؛ وحتسني التعاون مع الدول األعضاء واملنظمـات اإلقليميـة لتعزيـز ملكيـة                
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األعمال، وكفالة االستجابة الـسريعة يف احلـاالت املـستجدة لوقـف االنتـهاكات املرتكبـة ضـد                  
 .األطفال ومنعها؛ ووضع استراتيجيات لزيادة الضغط على معتادي ارتكاب تلك االنتهاكات

ويبدأ تقرير هذا العام بوصف عدد من التحديات املستجدة بشأن أثـر الطـابع املتطـور                   - ٤
ــرتاع املـــ  ــسلحة      للـ ــوات املـ ــال القـ ــاذ امتثـ ــافية إلنفـ ــض األدوات اإلضـ ــشف بعـ سلح؛ ويستكـ

واجلماعات املسلحة لاللتزامات املتعلقة حبقـوق الطفـل؛ ويقـدم اسـتكماال للمعلومـات املتعلقـة                
وميـضي التقريـر ليقـدم معلومـات عـن االنتـهاكات اجلـسيمة              . بالتعاون مـع املنظمـات اإلقليميـة      
لتقــدم الــذي أحرزتــه األطــراف املعنيــة بــشأن التحــاور، وخطــط  املرتكبــة ضــد األطفــال وعــن ا

العمــل، والتــدابري األخــرى الراميــة إىل وقــف االنتــهاكات اجلــسيمة املرتكبــة ضــد األطفــال          
 ومتثــل مــايل حالــة جديــدة تــشملها الفتــرة الــيت يغطيهــا هــذا التقريــر، بينمــا مل تعــد . )١(ومنعهــا
ع األطـراف املوجـودة يف أرضـيهما مـن القائمـة يف             النكا ونيبال مشمولتني بعد إزالة مجي      سري
  . وخيتتم التقرير بسلسلة من التوصيات املوجهة إىل أعضاء جملس األمن. ٢٠١١عام 
ومتاشيا مع قرارات جملس األمن بشأن األطفال والرتاع املسلح، يشمل هذا التقريـر يف                - ٥

واسـتخدامهم، والعنـف اجلنـسي      جتنيـد األطفـال     عمليـات   مرفقاته قوائم باألطراف الـضالعة يف       
ضد األطفال، وقتل األطفال وتشويههم انتهاكا للقانون الدويل، وارتكاب اعتـداءات متكـررة             

 أو توجيـه هتديـدات متكـررة        ،أو املستشفيات، أو ارتكاب اعتـداءات متكـررة       /على املدارس و  
  . )٢( على األشخاص املشمولني باحلماية،باالعتداء

ــس     - ٦ ــرار جمل ــن وعمــال بق ــد    )٢٠٠٥ (١٦١٢األم ــثليت اخلاصــة، يف حتدي ــسترشد مم ، ت
يف القـانون   الـواردة   احلاالت اليت تندرج ضمن نطاق واليتها، مبعايري حتديد وجود نزاع مسلح            

ممــثليت اخلاصــة، يف أداء واليتــها، هنجــا عمليــا  واعتمــدت . اإلنــساين الــدويل ويف الفقــه الــدويل 
 تركيز إنـساين، هبـدف كفالـة تـوافر محايـة واسـعة النطـاق             فيما يتعلق هبذه املسألة، مع    وتعاونيا  

واإلشـارة إىل حالـة مـن احلـاالت         . وفعالة لألطفال املتضررين بالرتاع يف احلاالت موضع القلـق        
  . )٣(ال تشكل قرارا قانونيا، وال متس اإلشارة إىل طرف من غري الدول مبركزه القانوين

__________ 
االنتهاكات اجلسيمة الستة هي قتل األطفال أو تشويههم، وجتنيد األطفال أو استخدامهم كجنود، والعنـف                  )١(  

ــسانية         ــساعدات اإلن ــع وصــول امل ــشفيات، ومن ــدارس واملست ــى امل ــداءات عل ــال، واالعت ــسي ضــد األطف اجلن
 . فال، واختطاف األطفاللألط

لالطـــالع علـــى معلومـــات إضـــافية عـــن العنـــف اجلنـــسي املتعلـــق باألطفـــال وإدراج األطـــراف يف القائمـــة     )٢(  
كمسؤولني عن أمناط االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي أثناء الفترة اليت يغطيها هذا التقرير، انظر                

  ). S/2013/149(تقريري عن العنف اجلنسي يف حاالت الرتاع 
 مـن الربوتوكـول اإلضـايف الثـاين         ١؛ واملـادة    ١٩٤٩ املشتركة يف اتفاقيـات جنيـف لعـام          ٢انظر، مثال، املادة      )٣(  

 J. Pictet (ed.) Commentary on the امللحـق بتلـك االتفاقيـات، وجلنـة الـصليب األمحـر الدوليـة،        ١٩٧٧لعام 



A/67/845 
S/2013/245  
 

13-31165 3 
 

 حاالت وحوادث إمنا تـشري إىل املعلومـات الـيت           واإلشارات الواردة يف هذا التقرير إىل       - ٧
أمـا احلـاالت الـيت أعاقـت فيهـا عوامـل، مـن قبيـل         . ُجمعت وُدرست وجرى التحقق من دقتها     

انعــدام األمــن أو وجــود قيــود علــى إمكانيــة الوصــول، القــدرة علــى احلــصول علــى معلومــات   
  . التحقق منها على حنو مستقل فهي توصف بذلك أو
    

ــق      ال  -ثانيا    ــا يتعلـ ــستجدة فيمـ ــديات املـ ــسلح والتحـ ــرتاع املـ ــور للـ ــابع املتطـ طـ
  الطفل حبماية

يف الــسنوات األخــرية الحظــت مــع القلــق اجلهــات الفاعلــة يف األمــم املتحــدة يف جمــال   - ٨
. محاية الطفل أن الطابع املتطور للرتاع املسلح وأساليبه خيلقان هتديدات غـري مـسبوقة لألطفـال               

ــو    ــدم وجــود خط ــد أدى ع ــد      فق ــيهم، وتزاي ــرف عل ــة واضــحة وخــصوم ميكــن التع ط مواجه
اســتخدام أســاليب اإلرهــاب مــن ِقَبــل بعــض اجلماعــات املــسلحة، فــضال عــن أســاليب معينــة    

وُيـستخدم األطفـال يف عمليـات الـتفجري         . تستخدمها قوات األمن، إىل زيادة ضـعف األطفـال        
تداء على املدارس، مما يؤثر علـى       االنتحارية وكدروع بشرية، إضافة إىل استمرار اجتاهات االع       

وإضـافة إىل ذلـك ُيحَتجـز    . تعليم الفتيات بوجـه خـاص، واسـتخدامها يف األغـراض العـسكرية          
وعــالوة علــى ذلــك، أدت اهلجمــات الــيت . أطفــال أمنيــا بــدعوى ارتبــاطهم جبماعــات مــسلحة

يم علـى   تنفذ بواسطة طائرات بدون طيار إىل سقوط ضحايا من األطفـال، وكـان هلـا أثـر وخـ                  
  . صحة األطفال النفسية واالجتماعية

  
  استخدام املدارس يف األغراض العسكرية    

عـن القلـق العميـق إزاء االعتـداءات         ) ٢٠١١ (١٩٩٨أعرب جملـس األمـن، يف قـراره           - ٩
والتهديدات ضد املدارس واألشخاص العاملني يف جمال التعليم، وأهاب جبميع األطراف وقـف             

جمللس أيضا األطراف على االمتناع عن األعمال الـيت تعـوق وصـول             وحث ا . هذه االنتهاكات 
األطفال إىل مرافق التعلـيم، وطلـب مـين بـشكل حمـدد أن أواصـل رصـد اسـتخدام املـدارس يف                       

وينبغـي أن   . األغراض العسكرية واإلبالغ عنه يف تقريري السنوي عن األطفال والرتاع املسلح          
فاســتخدام املــدارس يف األغــراض . تــوفر هلــم احلمايــةتكــون املــدارس مــالذا آمنــا لألطفــال وأن 

وخــالل . العــسكرية يعــّرض األطفــال خلطــر االعتــداء علــيهم ويعــوق حــق األطفــال يف التعلــيم  
الفتــرة املــستعرضة يف هــذا التقريــر، الحظــت األمــم املتحــدة أن املــدارس اســُتخدمت كثكنــات 

ــادة، ومواقــ     ــق لتخــزين األســلحة، ومراكــز للقي ع لالحتجــاز واالســتجواب،  عــسكرية، ومراف
__________ 

Geneva Conventions of 1949) القـضية رقـم   م ضـد دوشـكو تـاديتش   والنائـب العـا  ؛ )١٩٥٨ ،IT-94  دائـرة ،
  ). ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢(االستئناف التابعة للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
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وهــذا االســتخدام للمــدارس ال يــؤدي فحــسب إىل اخنفــاض  . ومواقــع إلطــالق النــار واملراقبــة 
معدالت القيد يف املدارس وإىل ارتفـاع معـدالت التـسرب منـها، ال سـيما يف صـفوف البنـات                     

  . والفتيات، بل قد يؤدي أيضا إىل اعتبار املدارس أهدافا مشروعة للهجوم
  

  ز قوات األمن لألطفال وحماكمتها هلماحتجا    
 هو تزايد ممارسة الـدول إلقـاء القـبض علـى            ٢٠١٢كان االجتاه املستمر اآلخر يف عام         - ١٠

األطفال واحتجازهم مع توجيه أو عدم توجيه اهتامات جنائية إلـيهم، سـواء باعتبـارهم هتديـدا                 
 أو بتهمــة ارتكــاهبم أفعــاال متــصورا لألمــن الــوطين أو لعــضويتهم املزعومــة يف مجاعــة مــسلحة، 

وكـثريا مـا ُيحتجـز األطفـال الـذين يـتم أسـرهم أثنـاء         . معينة أثناء املشاركة يف األعمال القتاليـة  
العمليات العسكرية لفترات طويلة، يف ظـل ظـروف سـيئة وبـدون إمكانيـة اسـتعانتهم مبـشورة                   

م، وهـــو بـــدون إجـــراء مراجعـــة قـــضائية خبـــصوصهم لتقيـــيم مـــدى قانونيـــة احتجـــازه         أو
وعنــدما ُيحــرم األطفــال مــن حريتــهم فــإهنم   . يــستويف قواعــد ومعــايري احملاكمــة الرتيهــة   ال مــا

يــصبحون عرضــة بوجــه خــاص النتــهاكات حقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك املعاملــة املهينــة           
وهــذا الــنمط املالحــظ مــن إســاءة معاملــة   . والالإنــسانية، وأيــضا التعــذيب يف بعــض احلــاالت 

ــن   ــم رهـ ــال وهـ ــد      األطفـ ــسي، والتهديـ ــداء اجلنـ ــدين، واالعتـ ــف البـ ــضمن العنـ ــاز يتـ  االحتجـ
باالغتــصاب، واإلبقــاء يف أوضــاع جمهــدة، واســتخدام أدوات مؤملــة لتقييــد احلركــة، واحلــبس    

ويف بعـض  . االنفرادي، واإلجبار على التعـري، واحلرمـان مـن الغـذاء واملـاء واملرافـق األساسـية           
هتمــة إلــيهم ويبقــون يف احلجــز بــدون أن ميثلــوا أمــام احلــاالت، ُيحتجــز األطفــال بــدون توجيــه 
ويف حـاالت أخـرى، جـرت حماكمـة أطفـال بتهمـة             . قاضٍ أو أن ُيمنحوا حق االستعانة مبحـام       

ارتكاب أفعـال معينـة ُيـدعى أهنـا ارتكبـت أثنـاء ضـلوعهم مـع مجاعـة مـسلحة، بينمـا ال تطبـق                       
واحملـاكم  . ية لقضاء األحداث تطبيقا تامـا     معظم احملاكم املسؤولة عن هذه القضايا املعايري الدول       

العسكرية على وجه اخلصوص ليست حمـاكم مناسـبة للنظـر يف القـضايا الـيت تتعلـق باألطفـال،                    
  .خلاص لألحداث املخالفني للقانونوذلك ألهنا ال تعترف متاما باملركز ا

  
  أثر استخدام الطائرات بدون طيار يف العمليات العسكرية على األطفال    

تلقــت األمــم املتحــدة خــالل الــسنوات املاضــية عــددا، يبعــث علــى قلــق متزايــد، مــن      - ١١
ــا         ــستخدم فيه ــيت ُت ــات العــسكرية ال ــاء العملي ــذين يقعــون ضــحايا أثن ــارير عــن األطفــال ال التق

“ ارالطـائرات بـدون طيـ     ”مركبات جوية مسلحة جيري تشغيلها آليـا، وهـي مـا تعـرف باسـم                
 إىل الدول املعنية أن تتخذ مجيع التدابري الالزمـة لكفالـة امتثـال              ولذا فإين أكرر ندائي   . املسلحة

اهلجمات اليت ُتستخدم فيها الطائرات بدون طيـار ملبـادئ احليطـة والتمييـز والتناسـبية؛ وإجـراء         
وإضـافة إىل ذلـك، أدى      . حتقيقات شـفافة وفوريـة وفعالـة عنـد احتمـال وقـوع أطفـال ضـحايا                
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ون طيـار املـسلحة وتلـك اخلاصـة باملراقبـة إىل وجـود خـوف        االستخدام املختلط للطـائرات بـد   
دائم يف بعض اجملتمعـات احملليـة، ممـا يـؤثر علـى سـالمة األطفـال النفـسية واالجتماعيـة ويعـوق                       

وتـشري التقـارير كـذلك إىل أن اسـتخدام الطـائرات          . قدرة هـذه اجملتمعـات علـى محايـة أطفاهلـا          
فعلـى  . فـال، ال سـيما علـى حـصوهلم علـى التعلـيم            بدون طيار يترك أثرا أوسع نطاقا على األط       

سبيل املثال، يف حاالت معينة، توقف األطفال، من بنني وبنات على حد سـواء، عـن االنتظـام                  
  . يف املدارس خوفا من هجمات الطائرات بدون طيار

    
  حتسني امتثال القوات املسلحة واجلماعات املسلحة  -ثالثا   

ــرار     - ١٢ ــاد الق ــاب اعتم ــع     )٢٠١١ (١٩٩٨يف أعق ــا م ــصيغة آري ــا ل ــاع وفق ــد اجتم ، ُعق
أعـضاء اجمللــس، وجهــات األمــم املتحــدة الفاعلـة يف جمــال محايــة الطفــل، والــشركاء يف اجملتمــع   

. املدين ملناقشة خيارات زيادة الضغط على معتادي ارتكاب انتـهاكات جـسيمة ضـد األطفـال                
دفع األطــراف إىل االمتثــال  وأثنــاء هــذا االجتمــاع ُعرضــت ثــالث اســتراتيجيات رئيــسية لــ       

زيـادة الـضغط الـسياسي مـن اجمللـس عـن طريـق         : اللتزاماهتا الدولية بشأن حقـوق الطفـل، هـي        
الفريـق العامـل املعـين باألطفـال والـرتاع املـسلح التـابع              “ جمموعـة أدوات  ”االستخدام الوايف لــ     

جلـان اجلـزاءات وإنـشاء      ؛ وتعزيز نظام اجلزاءات بالتوسع يف معايري        )S/2006/724(جمللس األمن   
جلنة جزاءات مواضيعية أو خمصـصة لالنتـهاكات املرتكبـة ضـد األطفـال؛ وتوثيـق التعـاون بـني                    

ويف . جملــس األمــن واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت ُترتكــب ضــد األطفــال
املنظمــة غــري ختنــشتاين لــدى األمــم املتحــدة وي، نظمــت البعثــة الدائمــة لل٢٠١٣فربايــر /شــباط

حلقة عمل على سبيل املتابعـة أسـفرت عـن          “ قائمة مراقبة األطفال والرتاع املسلح    ”احلكومية  
سلسلة من التوصـيات ملعاجلـة قـضية معتـادي ارتكـاب االنتـهاكات، ركـزت علـى احلاجـة إىل                     

  ). S/2013/158(اختاذ جملس األمن إجراءات حمسنة وإىل استخدام تدابري هادفة بكفاءة 
ويف حماولــة مــستمرة إلجيــاد أدوات مبتكــرة وفعالــة للتــصدي لتزايــد عــدد معتــادي           - ١٣

ــهاكات ُتقتــرح ثــالث أدوات إضــافية ملواصــلة النظــر فيهــا، هــي     دعــم آليــات  : ارتكــاب االنت
احملاســبة الوطنيــة؛ وإدراج قــضايا محايــة الطفــل يف عمليــات الــسالم، والــصلة بــني أطــر األمــم     

  . راعاة الواجبة حلقوق اإلنسان واألطفال والرتاع املسلحاملتحدة املتعلقة بإيالء امل
  

  احملاسبة على االنتهاكات املرتكبة ضد األطفال    
أثناء الفترة اليت يشملها هذا التقرير استمرت ندرة إجراء حتقيقات مـع البـالغني مـرتكيب                  - ١٤

ع هناية لإلفـالت    وميثل وض . االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال، ومالحقتهم قضائيا، وحماكمتهم      
من العقاب على االنتهاكات اجلسيمة اليت ترتكب ضد األطفال عنصرا جوهريا يف إنفـاذ امتثـال                
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ومتثـل األحكـام الـيت أصـدرهتا حمكمتـان دوليتـان يف             . األطراف اللتزاماهتا املتعلقـة حبقـوق الطفـل       
تـايلور، فـضال عـن       على أمري احلرب توماس لوبانغا والرئيس الليربي السابق تشارلز           ٢٠١٢عام  

نقــل بوســكو نتاغانــدا مــؤخرا، تقــدما هامــا ويبعــث برســالة واضــحة مفادهــا أن جتنيــد األطفــال  
ويكمِّــل العــدل . جرميــة حــرب وأن مــرتكيب االنتــهاكات ضــد األطفــال سيخــضعون للمحاســبة 

تقـدمي  الدويل آليات احملاسبة الوطنية يف احلاالت اليت تكون فيها السلطات الوطنية غـري راغبـة يف                 
ومــع أن ضــعف اإلرادة الــسياسية ميثــل . اجلنــاة املزعــومني إىل العدالــة، أو غــري قــادرة علــى ذلــك

حتديا رئيسيا يف مناطق الرتاع، كثريا ما يشل بشدٍة انعـدام اإلمكانـات واملـوارد قـدرة الـسلطات                   
األمـم  ويف هـذا الـسياق، قـد يـساعد تقـدمي            . الوطنية على املقاضاة على انتهاكات حقوق الطفل      

  .ة دعما للحكومات يف احلد من ثغرة احملاسبةاملتحد
  

  إدراج قضايا محاية الطفل يف حمادثات السالم واتفاقات السالم    
لقد كانت اتفاقـات وقـف إطـالق النـار وعمليـات الـسالم أداتـني اسـتراتيجيتني لـدفع                      - ١٥

وقــد . ة حبمايــة الطفــلالقــوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة إىل التعامــل مــع الــشواغل املتعلقــ
أظهــرت مفاوضــات الــسالم يف حــاالت بلــدان متعــددة، منــذ بدايــة واليــة ممــثليت اخلاصــة، أن    
حمادثات الـسالم ميكـن أن هتيـئ الـسياق الـالزم لـدعوة أطـراف الـرتاع إىل وضـع خطـط عمـل                         

ــال         . بــشأن االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال وبــشأن االلتزامــات األخــرى حلمايــة األطف
 أيــضا أن محايــة األطفــال وحقــوقهم تــشكالن نقطــة انطــالق مفيــدة لبنــاء الثقــة بــني  وأظهــرت
ومع أنه من األفضل اإلبقاء على مسار تفاوض مستقل من أجل محايـة الطفـل، مـن                 . األطراف

ــضها     ــذلك بعـ ــة لـ ــات املوازيـ ــزز العمليـ ــن أن تعـ ــل   املمكـ ــن التعامـ ــىت مـ ــل شـ ــضا يف مراحـ بعـ
  . األطراف مع
تـوفر كفالـة إدراج أحكـام بـشأن محايـة الطفـل يف اتفاقـات الـسالم،                  ومن املمكـن أن       - ١٦

تــنظم مجلــة أمــور منــها إطــالق ســراح األطفــال الــذين كــانوا مــرتبطني ســابقا بقــوات مــسلحة  
جبماعات مسلحة وإعـادة إدمـاجهم يف اجملتمـع، إطـارا مفيـدا لتعميـق احلـوار بـني األطـراف                      أو

 الرئيسية يف اتفاقات السالم هـي حتديـد سـن الثامنـة             والعناصر. والشركاء يف جمال محاية الطفل    
عشرة كأدىن سن النضمام األفراد إىل القوات املـسلحة، مبـا يف ذلـك اجلماعـات املـسلحة الـيت                    
جيري إدماجها، وأحكام تكفـل تعقـب األسـر ومل مشلـها؛ وضـرورة التـصدي لإليـذاء اجلنـسي                    

ــزام باختــاذ مجيــ      ــده؛ وااللت ــرتاع وبع ــاء ال ــال أثن ــن    لألطف ــال م ــة األطف ــة حلماي ــدابري املمكن ع الت
املخلفات احلربية املتفجـرة، مبـا يف ذلـك األلغـام األرضـية؛ ومبـدأ وجـوب عـدم مـنح أي عفـو                        
ــرتبطني باجلماعــات          ــال امل ــار األطف ــدأ اعتب ــال؛ ومب ــهاكات ضــد األطف ــرتكيب االنت ــالغني م للب

  .املسلحة ضحايا ال جناة
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ــة       ــاملسياســـة بـــذل العنايـــة الواجبـ ــار جملـــس األمـــن بـــشأن   راعـ ة حقـــوق اإلنـــسان وإطـ
  والرتاع املسلّح  األطفال

ــه /يف متــوز  - ١٧ ــة    ٢٠١١يولي ــة الواجب راعــاة مل، أطلقــت األمــم املتحــدة سياســة بــذل العناي
حقوق اإلنسان على نطاق منظومة األمم املتحدة لتنظيم الدعم الذي تقدمه األمـم املتحـدة إىل           

هـذه الـسياسة   تبّين و. م املتحدة، مثل العسكريني وأفراد الشرطةتابعة لألمالمنية غري   األقوات  ال
تدابري عملية جيب أن تتخذها مجيع كيانات األمم املتحدة من أجل ضمان أن يكـون أي دعـم                   
مقدَّم إىل قوات أمنية غري تابعة لألمم املتحـدة متَّـسقا مـع مـسؤولية األمـم املتحـدة عـن احتـرام                   

 والقــانون اإلنــساين وقــانون الالجــئني، مبــا يف ذلــك حقــوق   وتعزيــز حقــوق اإلنــسان الدوليــة، 
وجيـب علـى إدارات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وبراجمهـا أن              . األطفال املتضررين مـن الرتاعـات     

تقّيم احتمال ارتكاب الكيـان املـستفيد مـن دعمهـا انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان، وجيـب عليهـا                
بإنـشاء آليـة لرصـد    تكليفـا  جملـس األمـن     صـدر   أوقـد   . إنشاء نظم لرصد امتثال هـذه الكيانـات       

األطراف بـــاالنتـــهاكات اجلـــسيمة املرَتكبـــة ضـــد األطفـــال واإلبـــالغ عنـــها، وبإعـــداد قائمـــة  
 وببلورة خطط عمل مـن أجـل وقـف هـذه االنتـهاكات لتكـون                ،ترتكب هذه االنتهاكات   اليت

 حبيــث تــشمل رصــد راعــاة حقــوق اإلنــسان،ملمبثابــة أداة تكمــل سياســة بــذل العنايــة الواجبــة  
  .سلوك قوات األمن اليت تتلقى الدعم من األمم املتحدة

نقطـة انطـالق   ، أن قضية األطفال والرتاعـات املـسلحة       حاالت قُطرية شىت  واتضح، يف     - ١٨
وتتـضمن خطـط العمـل اهلادفـة إىل         . األمم املتحدة مع قوات األمـن الـوطين       استراتيجية لتحاور   

 أحكامــا بــشأن الــدخول إىل الثكنــات العــسكرية وتقــدمي   وقــف جتنيــد األطفــال واســتخدامهم 
وتقتـضي خطـط   . فرز القوات من أجل تفـادي جتنيـد القـّصر        يف  األمم املتحدة مساعدات تقنية     

تعيني جهـات اتـصال عـسكرية للتحـاور مـع األمـم املتحـدة وإنـشاء آليـات لرصـد                العمل أيضا   
 تكليف به مـن جملـس األمـن، لتعزيـز           وميكن استخدام إطار التعاون هذا، الذي صدر      . االمتثال

للمعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك تلـك الـواردة يف إطـار                    املـسلحة   امتثال القوات   
 إلنفـاذ   )٤(‘‘بطاقـات تقيـيم األداء    ’’وجتربـة   . راعاة حقوق اإلنسان  ملسياسة بذل العناية الواجبة     

أداة لـضمان عـدم     تـوفر   عني حتت إمـرهتم     امتثال فرادى القادة املسؤولني عن سلوك اجلنود الواق       
حتقيــق القــادة مكاســب سياســية مــن جتنيــد األطفــال ولــضمان أن تكــون اجلهــة املتلقيــة لــدعم    

راعـاة  ملالعناية الواجبـة    وستسهم سياسة بذل    . املتحدة شريكا شرعيا لدعم بناء القدرات      األمم
ون وترســيخ ثقافــة محايــة بــشكل مالئــم، يف تعزيــز ســيادة القــان ، إذا طُبقــت، حقــوق اإلنــسان

  . وتعزيز املساءلة،حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، ومنع االنتهاكات

__________ 
تقارير األداء، بالطريقة اليت استخدمت هبا يف سـياق نيبـال، تـبني امتثـال فـرادى القـادة ألحكـام خطـة عمـل                           )٤(  

 .ملواجهة التحديات املتبقية حنو بلوغ مستوى االمتثال التامكأداة وهي ُتستخدم . معينة
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  املسلحة الرتاعات التعاون مع املنظمات اإلقليمية يف جمال محاية األطفال يف  -رابعاً   

ــشاركة املنظمــات   إن   - ١٩ ــد م ــات    تزاي ــة يف الوســاطة حلــل الرتاع ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي
سلط الــضوء علــى أمهيــة إقامــة شــراكات  يــعمليــات حفــظ الــسالم وبعثــات بنــاء الــسالم   ويف
األمم املتحدة وتلك املنظمات من أجل تشجيع توفري احلمايـة الكافيـة لألطفـال املتـضررين                 بني

وتطـرح مـشاركة    . والية وجمال نـشاط كـل واحـدة مـن هـذه املنظمـات             يف إطار   من الرتاعات   
 اإلقليميـة يف بعثـات دعـم الـسالم وإنفـاذ الـسالم جمموعـة كـبرية مـن           املنظمات اإلقليمية ودون  

 بـضمان احتـرام اجلنـود للقـانون اإلنـساين الـدويل             أدتبـ التحديات على مـستوى محايـة الطفـل،         
ــات العــسكرية و   ــام بالعملي ــاء القي ــهي أثن ــرتبطني بقــوات مــسلحة    تنت بالتعامــل مــع األطفــال امل

ون هنــاك إجــراءات لتجنــب ســقوط ضــحايا مــن   ومــع أنــه عــادة مــا تكــ  . ومجاعــات مــسلحة
املدنيني، ينبغي بذل مزيد من اجلهود لضمان محاية األطفال أثنـاء هـذه العمليـات، مبـا يف ذلـك          

  .من خالل استعراض وتعزيز قواعد االشتباك ومن خالل إجراء حتقيقات
  

  االحتاد األورويب    
ــام   - ٢٠ ــاد ا   ٢٠٠٣يف عـ ــني االحتـ ــذي دار بـ ــوار الـ ــضى احلـ ــاص  ، أفـ ــي اخلـ ألورويب وممثلـ
الـيت التزمـت    ‘‘ املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب بشأن األطفال والـرتاع املـسلح         ’’اعتماد   إىل

الدول األعضاء يف االحتاد األورويب فيهـا بالتـصدي آلثـار الرتاعـات املـسلحة علـى األطفـال يف                    
الحتــاد األورويب املتعلقــة املواقــع املوجــودة خــارج االحتــاد األورويب، وذلــك يف ســياق سياســة ا 

ته املتعلقـة باملـساعدة اإلنـسانية       احبقوق اإلنسان، وسياسته اخلارجية واألمنية املشتركة، وسياسـ       
ويتواصل احلوار بـشأن تعزيـز وتنفيـذ هـذه املبـادئ التوجيهيـة، مبـا يف ذلـك           . وبالتعاون اإلمنائي 
بقـوات مـسلحة   كانوا مرتبطني دعم أطول أجال إلعادة إدماج األطفال الذين     من خالل تقدمي    

مــن أجــل الــدول األعــضاء يف االحتــاد  ومجاعــات مــسلحة، وإعــداد تــدريب خــاص باألطفــال   
وينبغــي أيــضا إيــالء االعتبــار الواجــب لقائمــة . األورويب املــشارِكة يف عمليــات إدارة األزمــات

م علــى وذلــك عنــد تقــدمي الــدع . الــواردة يف هــذا التقريــر ألطفــال اضــد مــرتكيب االنتــهاكات 
مــين أو النظــام القــضائي يف  مــن أجــل إصــالح النظــام األ الــصعيد الثنــائي أو املتعــدد األطــراف  

  .ثالثة بلدان
  

  االحتاد األفريقي    
بالتوازي مع تنامي الـدور الـذي يـضطلع بـه االحتـاد األفريقـي يف بعثـات دعـم الـسالم                      - ٢١

منطقـة وسـط أفريقيـا، ازدادت    هـو احلـال يف الـصومال ومـايل ويف           كما  وبعثات إنفاذ السالم،    
ــسكرية      ــات العـ ــاء العمليـ ــل أثنـ ــة الطفـ ــصلة حبمايـ ــديات املتـ ــضا التحـ ــرار   . أيـ ــع قـ ــيا مـ ومتاشـ
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بشأن إقامة شراكات بني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة،            ) ٢٠١٢( ٢٠٣٣ األمن جملس
 الـسالم واألمـن     سيما االحتاد األفريقي تتوخى ممثليت اخلاصة تعزيز التعاون يف إطـار واليـيت             وال

لوحدة معنيـة   املقبلتني  اإليفاد  عملييت   ويف هذا الصدد، ُينظر إىل       .املوكلتني إىل االحتاد األفريقي   
شـعبة عمليـات دعـم الـسالم التابعـة          إىل  حبماية الطفل إىل بعثة االحتاد األفريقي يف الـصومال، و         

ــان    ــان إجيابيت ــضا مــع االحتــاد   وتتعــاون األمــم ا . لالحتــاد األفريقــي علــى أهنمــا خطوت ملتحــدة أي
. علـيهم أثنـاء العمليـات العـسكرية      ُيعثـر   األفريقي لبلورة إجراءات بشأن تسليم األطفال الـذين         

الـصكوك الدوليـة     املناقشات أيضا بشأن مواءمة التشريعات احمللية للدول األفريقية مـع         وتستمر  
بعثــات  امهة بقــوات يفلفائــدة البلــدان املــستنظــيم عمليــات تــدريب املتعلقــة حبقــوق الطفــل، و

األفريقـي،   حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ولالحتاد األفريقي، وبناء قدرات مفوضية االحتاد          
  .ووضع مبادئ توجيهية للسياسة املتعلقة باألطفال والرتاع املسلح

  
  منظمة حلف مشال األطلسي    

دة األمنيـة يف أفغانـستان   خالل السنوات القليلة املاضـية، قامـت القـوة الدوليـة للمـساع         - ٢٢
باالشتراك مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل أفغانستان باختاذ عدد من التـدابري العمليـة                
ــدريبات        ــة الطفــل يف الت ــة حبماي ــارات املتعلق ــدا ملواصــلة إدمــاج االعتب ــشكل أساســا جي ــيت ت ال

منظمـة حلـف مشـال األطلـسي         وتنفيذ العمليات اليت تقـوم هبـا         ،والتخطيط للبعثات ،  العسكرية
املمارسـات جيـري إدماجهـا حاليـا        أفـضل   جمموعـة مـن     تبلور   هذا التعاون إىل     يفضيو). الناتو(

وعقب إحاطة رفيعة املستوى قـّدمها      . يف وحدات التدريب السابق لالنتشار اليت ُيِعدُّها احللف       
عـّين احللـف أمينـا عامـا        ،  ٢٠١٢ينـاير   /ممثلي اخلاص إىل جملس مشال األطلسي يف كانون الثاين        

معــينٍّ باألطفــال والــرتاع املــسلح، مكلّــف بتعمــيم  كمنــّسق رفيــع املــستوى مــساعدا للعمليــات 
تـشديد  كـان هنـاك   و. العمليـات الـيت يقـوم هبـا احللـف      يف  مسألة محاية األطفال يف التدريبات و     

صـدره رؤسـاء    البيـان الـذي أ    (يف  أيضا على مسألة األطفـال املتـضررين مـن الرتاعـات املـسلحة              
الدول واحلكومات الذين شاركوا يف اجتماع جملس منظمة حلف مشال األطلـسي الـذي ُعقـد                

ــة، يف     ويف تــــشرين . ٢٠١٢مــــايو / أيــــار٢٠يف شــــيكاغو، بالواليــــات املتحــــدة األمريكيــ
، اعتمــدت اللجنــة العــسكرية ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي مبــادئ        ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

ــة  ــر  توجيهيـ ــام قـ ــاج أحكـ ــن  إلدمـ ــس األمـ ــصلة  ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ار جملـ ــرارات ذات الـ والقـ
تــضمن ذلــك يويف تــدريباهتا ويف التخطــيط لعملياهتــا وتنفيــذها، و لنــاتو العقيــدة العــسكرية ل يف

  .تقدمي تقارير فصلية بشأن األطفال والرتاع املسلح، وتعيني مسؤولني عن التنسيق التقين
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رتكبة ضد األطفال أثناء الرتاعـات      معلومات عن االنتهاكات اجلسيمة امل      -خامسا  
ــراف علــــى مــــستوى     ــه األطــ ــدم الــــذي أحرزتــ املــــسلحة، وعــــن التقــ

ــوار ــع      احلـ ــف ومنـ ــة إىل وقـ ــرى الراميـ ــدابري األخـ ــل والتـ ــط العمـ وخطـ
  األطفال االنتهاكات ضد

  
  جدول أعمال جملس األمنعلى احلاالت املدَرجة   -ألف   

  أفغانستان    
ل القطريــــة للرصــــد واإلبــــالغ يف أفغانــــستان ، أبلغــــت فرقــــة العمــــ٢٠١٢يف عــــام   - ٢٣
كـن ظـل    ول. ، ال يتجـاوز سـن بعـضهم مثـاين سـنوات           ألطفـال حالـة جتنيـد واسـتخدام        ٦٦ عن

ــسائدة      التحقــق مــن ــة الــرتاع ال حــاالت جتنيــد واســتخدام األطفــال يــشكل حتــديا بــسبب حال
  .والقيود األمنية النامجة عنها

ــشمولة     - ٢٤ ــرة املـ ــالل الفتـ ــذا وخـ ــرهبـ ــن  أُ، التقريـ ــغ عـ ــدهم   ٤٧بلـ ــت بتجنيـ ــال قامـ  طفـ
جبهـة تـورا بـورا،    وكانـت مـن بينـها    مجاعات مسلحة، وال سيما قوات طالبان،        واستخدامهم

ــبكة حقــاين واحلــزب           ــف منــصور، وكــذلك ش ــدعوة الــسلفية، وشــبكة لطي ــة ســنة ال ومجاع
 خدم معظم األطفـال لـصنع وزرع أجهـزة متفجـرة مرجتلـة، وكـذلك لنقـل                 اسُت ومت. اإلسالمي

.  أطفـــال علـــى األقـــل لتنفيـــذ هجمـــات انتحاريـــة ١٠وجنـــدت اجلماعـــات املـــسلحة . املـــؤن
أثنــاء تنفيــذ هجــوم انتحــاري  عامــا ١٦عمــره يبلــغ صــيب ، قُتــل ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول ٨ ويف

وقُتــل ســبعة أطفــال أثنــاء  . لاســتهدف مــدخل مقــر القــوة الدوليــة للمــساعدة األمنيــة يف كابـُـ   
أطفــال عــرب احلــدود  جتنيــد ووردت بالغــات أيــضا عــن  . خــرانوُجــرِح اثنــان آ، اهلجــوم هــذا

ويف عـدة   . قوات طالبـان   من قبل مجاعات مسلحة، من بينها        الفاصلة بني أفغانستان وباكستان   
ــدريبا عــسكري      ــوا ت ــال حمتجــزون أهنــم تلق ــاد أطف ــة املوجــودة  احــاالت، أف ــدارس القرآني  يف امل

نفـى  ،  ٢٠١٢سـبتمرب   /فرباير وأيلول /ويف شباط . املناطق احلدودية بني أفغانستان وباكستان     يف
ــان   ــة طالبـ ــم حركـ ــاء متحـــدث باسـ ــان  الـــيت أشـــارت إىل أناألنبـ ــوات طالبـ ــاال قـ ــد أطفـ جتنـ

  .تستخدمهم أو ختتطفهم أو
 حالـة كانـت     ١٩ورغم الشروط املتعلقة بالسن الرمسـي للتجنيـد، جـرى اإلبـالغ عـن                 - ٢٥

ــة األ   ــشرطة احملليـ ــة والـ ــة األفغانيـ ــشرطة الوطنيـ ــّصر يف    الـ ــد قـ ــن جتنيـ ــا عـ ــسؤولة فيهـ ــة مـ فغانيـ
عامـا   ١٤، على سبيل املثال، شوهد صيب يبلـغ مـن العمـر             ٢٠١٢مايو  /في أيار ف. ٢٠١٢ عام

قـام  الـذي  هو أقربائه قيل إن أحد وهو يرتدي زي شرطي يف مركز شرطة يف مدينة قندهار، و          
القطريــة مــشاورات مــع لتقريــر، أجــرت فرقــة العمــل هبــذا اوخــالل الفتــرة املــشمولة . بتجنيــده
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احلكومة األفغانية لتقييم مشاركة األطفـال يف صـفوف الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة، وملنـع جتنيـد                   
استخدام األطفال بشكل غري رمسـي للقيـام مبهـام متـصلة بـاألمن مـن ِقبـل قـوات                    ظل  و. القّصر
ليـة األفغانيـة واجلـيش      الوطين األفغانية، اليت تضم الـشرطة الوطنيـة األفغانيـة والـشرطة احمل             األمن

  .الوطين األفغاين، يبعث على القلق
 حالــة قامــت فيهــا الــسلطات األفغانيــة باحتجــاز   ١٨٩ووثّقــت فرقــة العمــل القطريــة    - ٢٦

وهنــاك عــدد إضــايف غــري معــروف . ٢٠١٢يف مراكــز إعــادة تأهيــل األحــداث يف عــام أطفــال 
ــشرطة ال    مــن ــة لل ــق احتجــاز تابع ــال احملتجــزين يف مراف ــة األمــن   األطف ــة وملديري ــة األفغاني وطني

وأعربت فرقة العمل القطرية عن قلقها من استمرار ورود بالغات عن حاالت إسـاءة              . الوطين
اإلعــالم وســائط عاملــة يف مرافــق االحتجــاز هــذه، ومــن عــرض صــور األطفــال احملتجــزين يف امل

عـدد األطفـال    وظـل    .الوطنية، وعدم توثيق ومتابعة حاالت هؤالء األطفال بعد اإلفراج عنـهم          
أن فرقـة   إال. احملتجزين يف مرافق االحتجاز التابعة للقوات العسكرية الدولية غري معروف بدقـة     

ــوز  ــة حـــصلت، يف متـ ــا أن  ٢٠١٢يوليـــه /العمـــل القطريـ  طفـــال ٩٠، علـــى معلومـــات مفادهـ
عـة  كانوا مسجونني يف مرافق االحتجاز التابعـة للقـوات العـسكرية الدوليـة يف مقاط              األقل   على

. ، أصــبح هــذا املرفــق حتــت إشــراف الــسلطات األفغانيــة٢٠١٣مــارس / آذار٢٥ويف . بــاروان
الــصيب  أن قــوات الواليــات املتحــدة قبــضت علــى     ة اخلاصــيتوأبلــغ املستــشار القــانوين ممــثل   

 بـالقرب   ، سـنة  ١٤آنـذاك   عمـره    وكـان    ،٢٠٠٨أغـسطس   /آبيف  الباكستاين محيـد اهللا خـان       
توجيه هتمـة رمسيـة      يف قاعدة باغرام اجلوية دون    احُتجز  باكستان، و من احلدود بني أفغانستان و    

وقــد تعــذّر علــى األمــم املتحــدة . أربــع ســنواتجتــاوزت مــا يبــدو، ملــدة فيلــه، ألســباب أمنيــة 
  .احلصول على أي معلومات إضافية

ونــسبت . طفــال ٦٧ حادثــة اختطــاف مشلــت ١٨وأبلغــت فرقــة العمــل القطريــة عــن    - ٢٧
هـــذه احلـــاالت إىل حركـــة طالبـــان، والـــشرطة احملليـــة األفغانيـــة، وغريهـــا  معلومـــات موثوقـــة 

األطفـال هبـدف جتنيـدهم واسـتغالهلم جنـسيا          قـد اخُتطـف     و. امليليـشيات املواليـة للحكومـة      من
وكذلك لتخويف أسرهم عندما تكون العائالت تعمل لـصاحل احلكومـة أو القـوات العـسكرية                

أغـسطس  /آب ٢٩ وقعـت يف  حالـة   ويف  . تعمـل لـصاحلها   ا  الدولية أو عندما ُينظَـر هلـا علـى أهنـ          
سه يف مقاطعـة قنـدهار      سنة وبقطع رأ   ١٢، قامت حركة طالبان باختطاف صيب عمره        ٢٠١٢

  .احمللية األفغانيةيف الشرطة الضابط ا من أخيه وذلك انتقام
 حاالت لـضحايا مـن األطفـال يف إطـار           ١ ٣٠٤قد وثّقت فرقة العمل القطرية أيضا       و  - ٢٨
ح إىل اجلماعـات  ا أطفـال جبـر  ٥٠٧ طفـال وإصـابة   ٢٨٣ومن هذه احلاالت ُنسب قتل    . رتاعال

 حالــة ٨٢ حالــة قتــل أطفــال و ٩٠وُنــسب مــا جمموعــه . املــسلحة، ومــن بينــها قــوات طالبــان
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ومـن بينـها قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة            إصابة آخرين جبراح إىل القـوات املواليـة للحكومـة،           
 ٢٢٦  طفال وإصـابة   ١١٦وهي تشمل مقتل    أما احلاالت املتبقية،    . دوليةوالقوات العسكرية ال  

طفال جبراح فقد كانت ُتعزى إىل املخلفـات احلربيـة املتفجـرة، وحـوادث تبـادل إطـالق النـار،          
  .وعمليات القصف عرب احلدود

قــد جنمــت األغلبيــة العظمــى مــن هــذه احلــوادث عــن اهلجمــات بــاألجهزة املتفجــرة   و  - ٢٩
واهلجمات االنتحاريـة، مبـا فيهـا تلـك الـيت قـام هبـا          )  ضحية يف صفوف األطفال    ٣٩٩(املرجتلة  

ووقـع أطفـال أيـضا      ).  ضـحايا يف صـفوف األطفـال       ١١٠(األطفال نفذوا تفجـريات انتحاريـة       
ضحايا لألسلحة املتفجرة يف املناطق املأهولة بالسكان، ومشل ذلك هجمـات بقـذائف اهلـاون،                

النـار بـني القـوات املواليـة للحكومـة ومجاعـات مـسلحة شـىت                وعمليات قصف وتبادل إطـالق      
 ضـحية يف صـفوف   ١٦٢(؛ واملخلفـات احلربيـة املتفجـرة    )ضحية يف صـفوف األطفـال      ٣٩٧(

ــال ــة    )األطفـ ــسكرية الدوليـ ــوات العـ ــذهتا القـ ــة نفـ ــارات جويـ ــفوف  ٧٤(؛ وغـ ــحية يف صـ  ضـ
وعـالوة علـى    . احلـوادث وقد اعترفت القوة الدولية للمـساعدة األمنيـة بـبعض هـذه             ). األطفال

احلـدود بـني أفغانـستان وباكـستان        ذلك، تسببت عمليات قصف باملدفعية وقذائف اهلاون عرب         
  . آخرين٢٥يف مقتل طفل واحد على األقل وإصابة 

األطفـال  وتلقت فرقة العمل القطرية بالغات متفرقة عن حـوادث عنـف جنـسي ضـد                  - ٣٠
 املـسلحة، ومـن قـوات األمـن الـوطين األفغانيـة،             من بنني وبنات ارتكبـها أفـراد مـن اجلماعـات          

ورغم اإلبالغ عن مخس حاالت فقط خـالل الفتـرة املـشمولة            . ومن القوات العسكرية الدولية   
هبذا التقريـر، ظـل عـدد البالغـات عـن حـوادث العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال أقـل مـن العـدد                           

حملتجـزين بـسبب هتـم تتعلـق        وأبلغ بعض األطفـال ا    . الفعلي بسبب الوصم واخلوف من االنتقام     
باألمن الوطين أيضا عن تعرضـهم لعنـف جنـسي أو لتهديـدات بـالعنف اجلنـسي عنـدما قامـت                     

وكانـت حالـة واحـدة      . قوات األمن الوطنية األفغانية بالقبض علـيهم أو أثنـاء فتـرة احتجـازهم             
مــان إيــذاء ذوي الــسلطة للغل(“ باشــا بــازي”علــى األقــل مــن هــذه احلــاالت تتعلــق مبمارســة  

ويف هذا الـصدد، جتـدر اإلشـارة إىل أن فريقـاً مـشتركاً بـني وزارة الداخليـة ومديريـة                     ). جنسيا
  .األمن الوطين قد أنشئ، للكشف عن هذه احلوادث والتحقيق فيها

 يف املائـة    ٤٩ حادثـا أثـرت علـى التعلـيم، ُنــسب            ١٦٧وثَّـقت فرقـة العمـل القُــطرية        و  - ٣١
 يف املائة منها إىل القـوات املواليـة       ٢٥قوات طالبان، و    ومن بينها   منها إىل اجلماعات املسلحة،     

ــة، و  ــولني   ٢٦للحكوم ــاة جمه ــها إىل جن ــة من ــات    .  يف املائ ــسلحة هجم ــات امل وشــنت اجلماع
استهدفت املدارس، بسبل من بينها استخدام األجهزة املتفجـرة املرجتلـة واهلجمـات االنتحاريـة               

ــا     ــاملني يف جم ــهم وحــرق املــدارس وخطــف الع وكانــت اجلماعــات املــسلحة   . ل التعلــيم وقتل
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مــسؤولة أيــضا عــن أعمــال ختويــف وهتديــدات ضــد املدرســني والتالميــذ واإلغــالق القــسري     
ــدارس ــام . للم ــدارس      ٢٠١٢ويف ع ــا مهامجــة امل ــات نفــت فيه ــان مخــسة بيان ، أصــدرت طالب

يهـا تعلـيم    وأصدرت حركة طالبـان أيـضا رسـالة عارضـت ف          . وأعلنت أهنا ستنشئ جلنة للتعليم    
هبــذا وخــالل الفتــرة املــشمولة . املــدارساالنتظــام يف الالئــي واصــلن البنــات ، وهــددت البنــات
أغـراض  يف  حـاالت اسُتــخدمت فيهـا املـدارس       ١٠، حتققـت فرقـة العمـل القُــطرية مـن            التقرير

 حــاالت مـن جانـب القــوات   ٧ حـاالت مــن جانـب اجلماعـات املـسلحة و     ٣منـها  عـسكرية،  
علـى املنـشآت    اعتـداءات    حدثا آخر متثلت يف      ٣٠وتلقت تقارير عن وقوع     . ومةاملوالية للحك 

ومشلـت تلـك احلـاالت     . الصحية والعاملني يف جمال الصحة، شـنت أغلبـها اجلماعـات املـسلحة            
  .اختطاف عاملني يف اجملال الطيب وهجمات على املرافق الطبية باألجهزة املتفجرة املرجتلة

 حالـة حرمـان مـن احلـصول علـى املـساعدات       ٣٣قُــطرية مـن   وحتققـت فرقـة العمـل ال     - ٣٢
ومـع ذلـك،   . اإلنسانية، ُتـعزى إىل حـد كـبري إىل اجلماعـات املـسلحة، مبـا فيهـا حركـة طالبـان         

فقد سهلت اجلماعات املسلحة يف بعض املناطق أيضا توفري خدمات الطوارئ الـصحية إلنقـاذ               
  .ليت ال ختضع لسيطرة احلكومةحلياة وغريها من اخلدمات، وخاصة يف املناطق اا

الـــذي يـــبني   ، قـــدمت احلكومـــة تقريرهـــا املرحلـــي األول    ٢٠١٢مـــارس /ويف آذار  - ٣٣
ر مـن قبـل قـوات       بالتفصيل اخلطوات املتخـذة مـن أجـل تنفيـذ خطـة العمـل بـشأن جتنيـد القـصّ                   

وعلـى  . ٢٠١١ينـاير  /، اليت وقعتها احلكومـة مـع األمـم املتحـدة يف كـانون الثـاين       الوطنيةاألمن  
، والقيـام   كـل شـهر   وجه اخلصوص، أفادت وزارة الداخلية بإنشاء نظام للرصد وتقدمي تقـارير            

 علـى إجـراءات     ة األفغانيـ  ةحبمالت عامة لتسجيل املواليد، وتدريب أفـراد قـوات األمـن الوطنيـ            
ر، وقدمت أيضا معلومـات عـن التـدريب علـى حقـوق الطفـل ومنـع جتنيـد القـصّ                   . تقدير السن 

 سبع من مناطق الشرطة الوطنية األفغانية، باإلضـافة إىل إذكـاء الـوعي بـالعنف                الذي أجري يف  
ومبوازاة ذلـك، واصـلت    .  مسجدا ٢٤ مدرسة و    ٧٧ر يف   القائم على نوع اجلنس وجتنيد القصّ     

حتديـد  الوزارة اجلهود املبذولة ملنع تزوير بطاقات اهلوية الوطنية من خالل تطوير نظام بطاقات              
التابعـة  ووثقـت مراكـز األطفـال الـيت أنـشئت داخـل مراكـز التجنيـد                 . اإلحيـائي بالقياس  اهلوية  

للــشرطة الوطنيــة يف مقاطعــات غــور وبــادغيس وهــريات وفــرح حمــاوالت لتجنيــد األطفــال يف  
 جمنـدا دون الـسن القانونيـة يف         ١٢٢فـض   ونتيجـة لـذلك، رُ    . صفوف الشرطة الوطنية واجلـيش    

ة، هنـاك حاجـة إىل مواصـلة مـشاركة كـل مـن األمـم           تلك التدابري املشجع  رغم  و. ٢٠١٢عام  
  .املتحدة واحلكومة الستغالل قوة الدفع الناجتة عن التوقيع على خطة العمل
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وظل الوضع األمين السائد يف أفغانستان وتشرذم اجلماعـات املـسلحة يعـرقالن احلـوار                 - ٣٤
إىل لحة يف أفغانـستان     الروابط بني اجلماعات املـس    أدت  و. ٢٠١٢بشأن جتنيد األطفال يف عام      

ومـع ذلـك،    . حتديد هويـة اجلنـاة ومـساءلتهم عـن االنتـهاكات ضـد األطفـال ميثـل حتـديا                  جعل  
استمر احلوار على مستوى اجملتمع احمللي يف حتقيق جناح جزئي، وخاصة فيمـا يتعلـق باسـتمرار                 

  .البلدوإعادة فتح املدارس يف بعض أحناء التطعيم محالت 
  

  لوسطىمجهورية أفريقيا ا    
اخنفاضـا عامـا يف حـدوث االنتـهاكات اجلـسيمة           هبـذا التقريـر     شهدت الفترة املـشمولة       - ٣٥

 بـني احلكومـة وحتـالف    ٢٠١٢ديـسمرب  /يف كانون األولاستؤنف القتال  بيد أن   . ضد األطفال 
 اسـتمرت يف    ،حمدوديـة الوصـول، تلقـت األمـم املتحـدة تقـارير مـثرية للقلـق               رغم  ، و )٥(سيليكا
ــام  ــد واســتخدام      ، عــ٢٠١٣ع ــة بتجني ــة للحكوم ــشيات موالي ــسلحة وميلي ــام مجاعــات م ن قي

األطفال، وقيام مجاعـات مـسلحة بقتـل أطفـال مـرتبطني بتلـك اجلماعـات يف سـياق العمليـات                  
ضـمن  تنـدرج    ورغم أن هذه التطورات ال    . اجلنسي ضد األطفال  مبمارسة العنف   العسكرية، و 

رز واالنتـــهاكات املرتكبـــة يف التقـــدم احملـــظـــر إىل جيـــب أن ينالتقريـــر، ذا الفتـــرة املـــشمولة هبـــ
  .التدهور األخري يف الوضع األمينيف إطار  ٢٠١٢ عام
 حالــة جتنيــد ٤١التقريــر، وثقــت قــوة العمــل القُـــطرية  ذا وخــالل الفتــرة املــشمولة هبــ   - ٣٦

 حالـة يف مقاطعـة      ١٤ حالـة وقعـت يف مقـاطعيت هـوت مبومـو ومبومـو، و                ٢٣لألطفال، منها   
. بــانغوران -  وحالتــان يف مقاطعــة بــامينغي،تــو، وحالتــان يف مقاطعــة نانــا غريبيــزيهــوت كو

ويف . ويبدو أن جيش الرب للمقاومة مسؤول عن معظم احلاالت، يليه مباشرة حتالف سـيليكا             
مـن  ألطفـال    حالـة جتنيـد      ١١، حتققت فرقة العمل القُــطرية مـن         ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 

ــن أجـــ    ــوطنيني مـ ــع الـ ــل جتمـ ــيني  قبـ ــسالم األساسـ ــة والـ ــع(ل العدالـ ــوى  )التجمـ ــاد القـ ، واحتـ
مــن أجــل الوحــدة، وكالمهــا جــزء مــن حتــالف ســيليكا، يف مقــاطعيت هــوت كوتــو  الدميقراطيـة 
وكــان مثانيــة مــن هــؤالء األطفــال مــرتبطني فيمــا ســبق باحتــاد القــوى    . بــانغوران - وبــامينغي

يف جمــال محايــة تهم اجلهــات الفاعلــة الدميقراطيــة، وثالثــة منــهم مــرتبطني بــالتجمع، وقــد خلــص
، ٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول٢٤ويف . ٢٠١٢الطفـــل منـــهما يف وقـــت ســـابق مـــن عـــام 

 طفــال ٦٤اقتحمــت الــشرطة الوطنيــة ألفريقيــا الوســطى مركــز اســتقبال يف بــانغي، واعتقلــت   
 األطفـال  وقد ُعــرض . نوكانوا مرتبطني بالتجمع واحتاد القوى الدميقراطية، زاعمة أهنم متمرد    

وعلـى إثـر الـدعوة الرفيعـة املـستوى          . يف موكب يف سوق بانغي واستجوبتهم الـشرطة الوطنيـة         
__________ 

ــألف حتــالف ســي   )٥(   ــة والــسالم     التجمــع يكا مــن ليت ــوطنيني مــن أجــل العدال ــوطين إلنقــاذ كــودرو، وجتمــع ال ال
 .األساسيني، واحتاد القوى الدميقراطية من أجل الوحدة، واحتاد القوات اجلمهورية
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وبسبب القيود األمنية، مل تتمكن فرقـة العمـل         . من األمم املتحدة، أُفرِج عنهم يف هناية املطاف       
لـة  القُـطرية من التحقق من وجود أطفال قصر يف حركـة حمـرري أفريقيـا الوسـطى لنـصرة العدا              

ويف اجلبهـة الدميقراطيـة لـشعب مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف كـابو                ) مقاطعة فاكاغـا  (يف برياو   
  ).مقاطعة نانا غريبيزي(

 حـاالت قتـل     ١٠العمـل القُــطرية     فرقـة   ، وثقـت    ذا التقريـر  وخالل الفتـرة املـشمولة هبـ        - ٣٧
وقـف األعمـال    ويبدو أن هـذا االخنفـاض مـرتبط ب        . ٢٠١١ حالة يف عام     ٨٨أطفال، يف مقابل    

. ٢٠١٢بني جتمع الوطنيني من أجل العدالة والسالم واحتاد القوى الدميقراطيـة يف عـام               القتالية  
فريقيـا  أل بـني القـوات املـسلحة        ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣وخالل مواجهات مـسلحة يف      

. طفـال خرى، قُـتل أربعة أ   األهة  اجل من   )٦(الوسطى وتشاد من جهة، واجلبهة الوطنية لإلصالح      
 أعلى من ذلك، بـالنظر      ٢٠١٢وعموما، يقدر أن العدد اإلمجايل للضحايا من األطفال يف عام           

إىل أن فرقــة العمــل القُـــطرية مل تــتمكن مــن التحقــق مــن األحــداث الــيت وقعــت خــالل أزمــة     
  .بسبب القيود األمنيةوذلك  ٢٠١٢ديسمرب /األول كانون
وحتققـت فرقـة العمـل      . ٢٠١٢ال عـام    وظلت حوادث العنف اجلنسي مصدر قلق طو        - ٣٨

 حالة ارتكبها أعـضاء يف اجلبهـة الوطنيـة لإلصـالح، اغتـصبوا              ١٣ حالة، منها    ٢٢القـطرية من   
مقاطعـة  ( سـنة، يف قـرى دامـارا ونغـوكيب           ١٧إىل   سـنوات    ٩مـن   تتراوح أعمارهن   بنات  عدة  
 فتيـات يف بامبـاري،      وتلقت فرقة العمل القُـطرية أيضا تقارير عن اغتـصاب        ). مبوكو - أومبال
خــالل و. ٢٠١٢ديــسمرب /بــانغي مــن قبــل حتــالف ســيليكا يف كــانون األول  نــديلي، وبريــا، و

، اغتصب أفراد من اجليش التشادي يف نديلي ثـالث          ٢٠١٢فرباير  / شباط ٥ و   ٢بني  الفترة ما   
 ســنة أثنــاء عــودهتن إىل تــشاد بعــد تقــدمي الــدعم ١٧عمرهــا أخــرى  ســنة و١٥عمــرهن بنــات 
وعلـى الـرغم    . من قبل القوات املسلحة ألفريقيا الوسطى ضد اجلبهة الوطنيـة لإلصـالح           هلجوم  

من أن حكوميت مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد قد أُبِلـغتا بتلك احلاالت، مل يتخذ أي إجـراء                 
  .بشأهنا حىت اآلن

 حـوادث يف    ٦على املدارس واملستـشفيات، إذ سـجلت        االعتداءات  وقد اخنفض عدد      - ٣٩
، ٢٠١٢ينــاير /فــي كــانون الثــاينف. ٢٠١١ حادثــا يف عــام ١٢مبــا يبلــغ ، مقارنــة ٢٠١٢ عــام

عنـدما سـقطت مروحيـة      ) مقاطعـة نانـا غريبيـزي     (مدرسة يف وادانغو    ُدمرت  على سبيل املثال،    
ــة لإلصـــالح     ــة الوطنيـ ــة عـــسكرية ضـــد اجلبهـ . تابعـــة للجـــيش التـــشادي عليهـــا خـــالل عمليـ

ــل      ــان مــن قب ــتخدمت مدرســتان أخري ــا  واس ــوت كوتــو  (التجمــع يف يانغودروجن ) مقاطعــة ه
__________ 

ــام  مت تفكيـــك اجلبهـــة الو  )٦(   ــا يف عـ ــا . ٢٠١٢طنيـــة لإلصـــالح رمسيـ ــة ظلـــت ولكـــن فلوهلـ نـــشطة يف مجهوريـ
 .الوسطى أفريقيا
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واسـتخدمت ثالثـة مراكـز صـحية        . كثكنات عسكرية ) بانغوران - مقاطعة بامينغي (ومياماين  
التجمع، وُنـهبت املعدات الطبية الـيت      من قبل   يف مقاطعات نانا غريبيزي وهوت كوتو ومبومو        

يغبانــــــدو وواصــــــل التجمــــــع أيــــــضا اســــــتخدام املركــــــز الــــــصحي يف إ . كانــــــت فيهــــــا
طفــل علــى  ١ ٠٠٠، ممــا يــؤثر علــى إمكانيــة حــصول مــا يربــو علــى   )كوتــو هــوت مقاطعــة(

  .اخلدمات الصحية
عراقيــل شــديدة، خــصوصا يف مقاطعــات يواجــه وصــول املــساعدات اإلنــسانية كــان و  - ٤٠

ــامينغي ــو      - بــ ــو وهــــوت مبومــ ــو ومبومــ ــام وهــــوت كوتــ ــو وأوهــ ــاس كوتــ ــانغوران وبــ بــ
وخـالل الفتـرة املـشمولة      . جلماعـات املـسلحة يف تلـك املنـاطق        وذلك بسبب وجود ا    وفاكاغا،

، سجلت فرقة العمل القُـطرية زيادة يف اهلجمات على املنظمات اإلنسانية مـن قبـل               ذا التقرير هب
ــع     ــيليكا، إذ وقـ ــالف سـ ــة، وحتـ ــوى الدميقراطيـ ــاد القـ ــع، واحتـ ــاطعيت  ١٨التجمـ ــا يف مقـ  حادثـ

 /أكتــوبر وكــانون األول/بــني تــشرين األولمــا بــانغوران وهــوت كوتــو يف الفتــرة   - بــامينغي
، علـى سـبيل املثـال، اقتحمـت عناصـر           ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥ففي  . ٢٠١٢ديسمرب  

تشادية من القوة الثالثية املكونة من وحـدات عـسكرية مـن مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد                    
، واعتـدت علـى أحـد       )اغـا مقاطعـة فاك  (غـري حكوميـة يف بـرياو        جممعـا تابعـا ملنظمـة       والسودان  

طفــل قــد  ٣٩٥ ٢٠٠وتــشري التقــديرات إىل أن مــا يقــرب مــن   . العــاملني يف اجملــال اإلنــساين 
  .بسبب املخاطر األمنيةوذلك حرموا من املساعدات اإلنسانية يف املناطق املتضررة 

وضـع  التقرير، مل يف التجمع بالتزامه بتنفيذ خطة العمل ل        ذا  وخالل الفترة املشمولة هب     - ٤١
 /يف تــشرين الثــاينقــد وقّعــت عليهــا قيادتــه كانــت ، الــيت  واســتخدامهملتجنيــد األطفــالهنايــة 

.  الـداخلي إىل تعقيـد التنفيـذ       هوأدى حدوث انشقاق يف التجمع وعدم متاسـك       . ٢٠١١نوفمرب  
ــة . األطفــالتــسريح قادتــه عــارض جتنيــد أطفــال يف صــفوف التجمــع، و واســتمر  وخــالل بعث

 طفـال، كانـت   ٣٠، ُمــنع  ٢٠١٢نـوفمرب /ا األمـم املتحـدة يف تـشرين الثـاين    التحقـق الـيت أوفـدهت   
ويف واقعة منفـصلة، يف     . تلك اجلماعة ، من مغادرة    إلطالق سراحهم قيادة التجمع قد حددهتم     

ختلـيص  ، منعت عناصر التجمع يف إيغباندو األمم املتحدة مـن   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٧
  .بل عناصر التجمع عاما، كان قد مت جتنيدمها قسرا من ِق١٧ عاما و ١٤، يبلغ عمرمها بنتني
وتــأخر تنفيــذ خطــة العمــل املوقعــة مــع اجلــيش الــشعيب إلعــادة إرســاء اجلمهوريــة             - ٤٢

وكـان اجلـيش   . ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثـاين  ٦والدميقراطية، بسبب إلقاء القبض على قيادته يف        
ــد     ــة قـ ــة والدميقراطيـ ــاء اجلمهوريـ ــادة إرسـ ــشعيب إلعـ ــشرين    الـ ــل يف تـ ــة عمـ ــى خطـ ــع علـ  وقـ

ــوبر /األول ــوايل  ٢٠١١أكتـ ــامي  ١٣٠٠ وأفـــرج عـــن حـ ــاد دجمهـــم يف عـ  ٢٠٠٩ طفـــل وأعـ
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، مت تفكيــك اجلــيش الــشعيب إلعــادة إرســاء اجلمهوريــة   املــستعرضةوخــالل الفتــرة . ٢٠١٠ و
  .والدميقراطية وتسريح مجيع عناصره

د القـوى الدميقراطيـة قـد       وعلى الرغم من أن إطالق سراح األطفـال مـن صـفوف احتـا               - ٤٣
وقد وقـع احتـاد القـوى الدميقراطيـة مـع منظمـة             . كان التقدم احملرز حمدودا   ،  ٢٠١٢بدأ يف عام    

 التزاما أوليا بإطالق سـراح مجيـع األطفـال          ٢٠٠٧يف عام   ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    
 الدميقراطيــة تأكيــد ، أعــاد احتــاد القــوى٢٠١١نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. البــاقني يف صــفوفه

ومل يـتم  . ذلك االلتـزام ومسـح لألمـم املتحـدة بـالتحقق مـن وجـود األطفـال البـاقني يف صـفوفه                     
وأعاقــت صــعوبات الوصــول إىل التجمــع واحتــاد  . حــىت اآلن التوقيــع علــى خطــة عمــل رمسيــة 

ــو التحقــق و     ــة مــن مقــاطعيت فاكاغــا وهــوت كوت ــاطق النائي ــة يف املن تــسريح القــوى الدميقراطي
  .ألطفال أيضاا

ــشمولة هبــ     - ٤٤ ــرة امل ــر، مت إطــالق ســراح   ذا وخــالل الفت ــال ٣٤٥التقري  صــبيا ٢٢٢( طف
بـانغوران وهـوت كوتـو وفاكاغـا؛         - يف مقاطعات بـامينغي   ) ١٥٧(من التجمع   ) بنتا ١٢٣ و

بـــانغوران،  - يف مقـــاطعيت هـــوت كوتـــو وبـــامينغي) ١٧٠(ومـــن احتـــاد القـــوى الدميقراطيـــة 
إضـافة إىل ذلـك،     . يف مقاطعيت هـوت مبومـو ومبومـو       ) ١٨(للمقاومة  من جيش الرب     وهرب

 طفال مـرتبطني بــاجلبهة الوطنيـة لإلصـالح قـد أعيـدوا              ٣٥تقدر األمم املتحدة أن ما يصل إىل        
  .٢٠١٢سبتمرب /املسلحة يف أيلولاجلماعة إىل تشاد يف أعقاب تفكيك تلك 

  
  تشاد    

 خطة العمل وعلى الـرغم مـن أن اجلـيش الـوطين             على الرغم من التقدم احملرز يف تنفيذ        - ٤٥
 حالـة   ٣٤التشادي مل يقم بتجنيد األطفال كـسياسة عامـة، حتققـت فرقـة العمـل القُــطرية مـن                    

، ٢٠١٢يونيـه   /في حزيـران  ف. التقريرذا  جتنيد لألطفال من قبل اجليش خالل الفترة املشمولة هب        
تـابع   طفـال يف مركـز تـدريب         ٢٤حـدة   حددت بعثة التحقق املشتركة بني احلكومة واألمـم املت        

ــيش ــن     . للجـ ــورو مـ ــدريب موسـ ــز تـ ــيش يف مركـ ــد اجلـ ــق قائـ ــرى يف  ١٠وحتقـ ــاالت أخـ  حـ
 قـد جنـدوا يف   ٣٤ويبدو أن مجيع األطفال الـ     .  يف إطار خطة العمل    ٢٠١٢سبتمرب عام   /أيلول

ضــم ، ٢٠١٢مــارس /فربايــر وآذار/بــني شــهري شــباطيف الفتــرة مــا ســياق محلــة جتنيــد جــرت 
  .من اجملندين اجلدد ٨ ٠٠٠خالهلا إليه ش اجلي
ــا      - ٤٦ وعقــب إعــادة املقــاتلني الــسابقني يف اجلبهــة الوطنيــة لإلصــالح مــن مجهوريــة أفريقي

ســـنة إىل  ١١مـــن  طفـــال تتـــراوح أعمـــارهم ٢٦ فـــردا، مت حتديـــد ٣٦٢الوســـطى وعـــددهم 
ل بعثـة    خـال  ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٢سنة، وأفرج عنـهم بـصورة غـري رمسيـة يف             ١٧

لــصليب األمحــر اوقــد حــددت جلنــة . مــشتركة بــني األمــم املتحــدة ووزارة الرعايــة االجتماعيــة
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ــة  ــشرين األول٢٣طفــال آخــرين يف   ٢٣الدولي ــوبر / ت ــام   . ٢٠١٢أكت ــارير عــن قي ــرد تق ومل ت
ــشمولة هبــ       ــرة امل ــال خــالل الفت ــد واســتخدام األطف ــساواة بتجني ــدل وامل ــرذا حركــة الع . التقري

عـن قيـام عناصـر مـسلحة جمهولـة      إعادات ، تلقت فرقة العمل القُـطرية    ٢٠١٢س  مار/آذار ويف
  .ومازال يتعني التحقق من هذه احلاالت. اهلوية بتجنيد أطفال مشردين يف أسونغا وكيمييت

يونيـه  /وفيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل املوقعة بني احلكومة واألمـم املتحـدة يف حزيـران                - ٤٧
فربايـر  /ويف شـباط  . ص احلـوار مـع احلكومـة للتعجيـل بعمليـة التنفيـذ            ف ممثلي اخلـا   ، كثّ ٢٠١١
، عينــت احلكومــة جهــات تنــسيق تقنيــة يف وزاريت الــدفاع والرعايــة االجتماعيــة، ويف    ٢٠١٢
تنــسيق رفيــع املــستوى مــسؤول ، عــني رئــيس الــوزراء مستــشاره القــانوين ك٢٠١٢مــايو /أيــار

تزامه بتسهيل وصول األمم املتحدة للتحقـق مـن   وإضافة إىل ذلك، أكد اجليش ال . لدعم التنفيذ 
ر، مطالبـا  املواقع العسكرية، وأصدر سلسلة مـن التوجيهـات العـسكرية الـيت حتظـر جتنيـد القـصَّ             

رئيس أركان اجليش واملدير العام للدرك الوطين واملدير العام للحرس الـوطين واملتنقـل بـضمان                
  .تنفيذها على حنو كامل وسريع

تلك اخلطوات اإلجيابية، هناك حاجة إىل مزيد مـن التـدابري لتعزيـز آليـات               وبالرغم من     - ٤٨
اجليش يف التجنيد، وينبغـي وضـع الـصيغة النهائيـة إلجـراءات منـع جتنيـد                 يستخدمها  الفرز اليت   
ر يتـسق مـع   ويف حـني أن إصـدار توجيهـات عـسكرية فيمـا يتعلـق حبظـر جتنيـد القـصّ          . األطفال

عقوبات على خمالفتها، على النحـو املـبني   الجبالء ك التعليمات   تلخطة العمل، ينبغي أن توضح      
وعالوة على ذلك، مل جتر أية حتقيقات يف مـزاعم جتنيـد واسـتخدام األطفـال،                . يف خطة العمل  

  .التجنيدعمليات إجراءات تأديبية ضد القائمني بُتتخذ ومل 
راح األطفـال وتـوفري   ويف حني أن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة من أجل إطـالق سـ            - ٤٩

حـىت اآلن   ليـست   مـشجعة، فإهنـا     هـي إجـراءات     الرعاية املؤقتـة هلـم ومجـع مشلـهم مـع ذويهـم،              
 مــن بــني ١٨علــى ســبيل املثــال، مل يكــن  ف. مــع االلتزامــات الــواردة يف خطــة العمــل متماشــية 

فيهـا األمــم  شــاركت طفـال ممـن حــددوا يف مونغـو جـزءا مــن عمليـة إطــالق الـسراح الـيت         ٢٤
كذلك، فـإن األطفـال   . تحدة، وبالتايل مل ميكنهم االستفادة من املساعدة على إعادة اإلدماج      امل

مـع مشلـهم مـع      وُجقد أطلق سراحهم    حتديدهم يف مركز تدريب موسورو      العشرة الذين جرى    
  .إدماجهمأسرهم يف جنامينا دون تلقي دعم إلعادة 

  
  كوت ديفوار    

، الحظــت األمــم ٢٠١١مــايو /ت ديفــوار يف أيــارمنــذ هنايــة األزمــة الــسياسية يف كــو   - ٥٠
ــهاكات    ــال، حيــث  اجلــسيمةاملتحــدة اخنفاضــا يف عــدد االنت ــة يف ٦٥ ُوثقــت ضــد األطف  حال

 خمس حالة من هـذه احلـاالت الــ   ٣٤وُنسبت . ٢٠١١ حالة يف عام   ٣٣٦ مقابل   ٢٠١٢ عام
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ــستني ــة و   إىل القــوات وال ــة إىل  ٣٣املــسلحة الوطني ــألف حال ــصار  عناصــر مــسلحة، تت  مــن أن
  .غباغبو ومجاعات ميليشيا أخرى تعمل على طول احلدود

وحتققـت األمــم املتحــدة مــن ســبع حـاالت مــن حــاالت جتنيــد األطفــال واســتخدامهم     - ٥١
ــ ، خـــالل الفتـــرةاملـــسلحة الوطنيـــةالقـــوات ُنـــسبت كلـــها إىل  ففـــي . التقريـــرذا املـــشمولة هبـ

 ١٤ مـن  تتـراوح أعمـارهم      صـبية أربعة  حتققت األمم املتحدة من وجود      ،  ٢٠١٢أبريل  /نيسان
ويف .  ماهــابلو وتــاي ودويكــويتابعــة للجــيش يف بلــداتتفتــيش  عامــا يف نقــاط ١٦ عامــا إىل

كـانوا مكلفـني     ثالث حاالت لـصبية       أيضا ، وثَّقت األمم املتحدة   ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
يـد الـصبية يف     وجـرى جتن  .  قـرب سـان بيـدرو      للجـيش  يف إحدى نقـاط التفتـيش التابعـة          بالعمل
  . عاما١٧ كانوا يبلغون من العمر  عندما٢٠١١عام اجليش 
. ٢٠١٢ حالــة تــشويه ألطفــال يف عــام ٢١ حــاالت قتــل و٩ووثَّقــت األمــم املتحــدة   - ٥٢

قــع معظمهــا علــى طــول  و غــري منفجــرة، وعــن ذخــائر حالــة مــن هــذه احلــاالت  ١٤ وجنمــت
 تلـك ت مـسلحة جمهولـة اهلويـة تعمـل يف     احلدود مع ليربيا أثناء أو بعـد هجمـات شـنتها مجاعـا      

 أربــع حــاالت مــن حــاالت قتــل األطفــال إىل هجــوم شــنته مجاعــات شــباب  وُعزيــت. املنــاطق
وإضــافة إىل . ٢٠١٢يوليــه /مــسلحة يف خمــيم نــاهيبلي للمــشردين داخليــا بــدويوكوي يف متــوز 

آخـر يف هجـوم      قُتـل  يف آراه و   املسلحة الوطنيـة  القوات  ة قامت هبا     طفل خالل عملي   قُتلذلك،  
  . تابو-شنته مجاعة مسلحة جمهولة اهلوية يف باها 

 حالـة مـن حـاالت       ٢١التقريـر، سـجلت األمـم املتحـدة         ذا  وخالل الفتـرة املـشمولة هبـ        - ٥٣
املـسلحة  علـى أيـدي القـوات    منـها    ٩كبـت    ارتُ ،املتـصل بـالرتاع    طفـال األالعنف اجلنـسي ضـد      

 بـصفة   شـائعة  هذه احلوادث    وكانت. ة اهلوية  على أيدي مجاعات مسلحة جمهول     ١٢و  الوطنية  
خاصــة يف غــرب كــوت ديفــوار، حيــث واصــلت عناصــر مــسلحة مهامجــة املــدنيني، ال ســيما    

  .، يف نقاط التفتيش وأثناء الدورياتوالبناتالنساء 
وقــد اخنفــض عــدد االعتــداءات علــى املــدارس واملستــشفيات اخنفاضــا شــديدا خــالل      - ٥٤

 ٢٠١٢ يف عـام     ٧قرير، حبيث بلـغ عـدد احلـاالت الـيت مت التحقـق منـها                الفترة املشمولة هبذا الت   
 املـسلحة الوطنيـة   وحتققـت األمـم املتحـدة مـن أن القـوات            . ٢٠١١يف عـام     حالـة    ٤٧٧مقابل  

 وأقامـت،   . ابتدائية ومركزا جمتمعيا لتعليم األطفال يف غرابو       ةاستخدمت مركزا صحيا ومدرس   
 - وتـاو    ، وزيريغلـو  توبـا، بـع مـدارس ابتدائيـة واقعـة يف          إضافة إىل ذلك، نقاط تفتيش جبـوار أر       

  . األطفال خلطر هجمات العناصر املسلحةعّرض وكيبلي، مما ،زيو
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 وعرضــت ٢٠١٢ومت وضــع الــصيغة النهائيــة لــسياسة وطنيــة حلمايــة األطفــال يف عــام   - ٥٥
ن عـيَّ ، ٢٠١٢ديـسمرب  / كانون األول٢٧ويف  . على حكومة كوت ديفوار يف انتظار اعتمادها      

ــةرئــيس أركــان القــوات   ــة األطفــال وتعهــد بوضــع خطــة    املــسلحة الوطني  جهــة تنــسيق حلماي
ضـد األطفـال، وبـصفة خاصـة        املرتكبـة   تشغيلية للعمل مع األمم املتحدة على منع االنتهاكات         

مـدت سياسـة وطنيـة لـرتع سـالح          اعُت ٢٠١٢أغسطس  /ويف آب . جتنيد األطفال واستخدامهم  
ــسابقني و  ــاتلني ال ــاجهم  املق ــادة إدم ــسرحيهم وإع ــات ــد ُبــ  ، ورد فيه ــودا ق ذلت يف ســبيل  أن جه

غـري أن هـذا االلتـزام مل يتجـسد بعـد يف اسـتراتيجية تنفيـذ                . تسريح األطفـال وإعـادة إدمـاجهم      
 الكاملـة   دمـاج اإل إعـادة    لكفالـة  احلكومـة علـى وضـع هـذه االسـتراتيجية             أشجع وإين. واضحة

  .ملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماجعليهم أثناء عألي أطفال جيري التعرف 
  

  ية الكونغو الدميقراطيةرمجهو    
لقــد أســفر جتــدد الــرتاع يف شــرق مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة عقــب إنــشاء حركــة   - ٥٦
 اجلـسيمة  عن زيـادة واضـحة يف عـدد االنتـهاكات            ٢٠١٢أبريل  /يف نيسان ) M23(مارس   ٢٣

 انـشقاق عـدد كـبري مـن ضـباط قيـادة القـوات               عـة مـن   ناب احلركـة    وكانـت محلـة   . ضد األطفال 
. األمـن الكونغوليـة   علـى قـدرة قـوات       املسلحة جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، ممـا أثـر بـشدة              

 جو عام من اخلروج علـى القـانون وانعـدام           وجودنود يف   أولئك اجل فه  ي خلّ ذوساهم الفراغ ال  
 جمموعـة متنوعـة مـن       املـدنيني علـى أيـدي     نهجة ضد   ماألمن يتسم بانتشار اهلجمات العنيفة وامل     

 ميليـــشيات الـــدفاع الـــذايت املعروفـــة باســـم مشلـــت جمموعـــة جمـــزأة مـــناجلماعـــات املـــسلحة، 
موتومبـوكي، الـيت كانـت مـسؤولة، إىل جانـب القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا، عـن                      رايا

  .هجمات انتقامية متبادلة
، يف القـوات املـسلحة      طفلـة  ٢٦ بينهم    طفال، من  ٥٧٨ جتنيد   جرى،  ٢٠١٢ويف عام     - ٥٧

مجاعـات مـاي   هـي  وكانت اجلهات الرئيسية املسؤولة عـن هـذا التجنيـد      . واجلماعات املسلحة 
يف منطقـة  “ العقيـد تـاومييب  ” حتـت إمـرة    العاملـة ، مبا يف ذلك مجاعات ماي مـاي   )٢٦٣(ماي  

، وعناصـر سـابقة     “اجلنـرال الفـونتني   ” حتـت إمـرة       العاملة ، ومجاعات ماي ماي   )١١٦(أوفريا  
، وحتــالف مــاي مــاي الــوطنيني مــن أجــل  )٢٩(مــن ائــتالف الــوطنيني املقــاومني الكونغــوليني  

ومـن  .  أخـرى  مجاعات ماي مـاي   و،  )٢١ (“العقيد جانفييه ”كونغو حر وذي سيادة التابع لـ       
، )٨٣(اجلهــات الرئيــسية األخــرى املــسؤولة عــن التجنيــد القــوات الدميقراطيــة لتحريــر روانــدا  

ــارس ٢٣حركــة و ــوري  )٦٥( م ــة يف إيت ــة الوطني ــة املقاوم ــة يف  /، وجبه ــشعبية للعدال ــة ال اجلبه
 يف املائــة مــن حــاالت التجنيــد  ٨٠وجــرت ). ٣١(، وجــيش الــرب للمقاومــة )٥٢(الكونغــو 

  . الشمالية وكيفو اجلنوبية يف مقاطعيت كيفو٢٠١٢ عام
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األطفـال واسـتخدامهم يف      حالـة مـن حـاالت جتنيـد          ٢٠ووثّقت فرقـة العمـل القطريـة          - ٥٨
 أُدجمـوا يف  ة تـسعة صـبي  ، ومشلت تلك احلاالت٢٠١٢ يف عام الوطنيةصفوف القوات املسلحة    

من مجاعات ماي ماي أو جنـدهتم عناصـر املـؤمتر الـوطين للـدفاع عـن        الوطنية  القوات املسلحة   
 ةمحلــالــشعب الــسابقة الــيت تركــت صــفوف القــوات املــسلحة يف وقــت الحــق لالنــضمام إىل   

 صـبيا   ٤٧وإضافة إىل ذلـك، ألقـت قـوات األمـن الكونغوليـة القـبض علـى                 .  مارس ٢٣حركة  
أن أطلقـت سـراحهم الحقـا بعـد         ، ولكنـها    واحتجزهتم بدعوى ارتباطهم باجلماعـات املـسلحة      

وجــرت معظــم هــذه االعتقــاالت يف كيفــو الــشمالية،   .  بقــوةاألمــم املتحــدةدعــت إىل ذلــك 
واحتجـزت القـوات املـسلحة      .  مـارس  ٢٣بطني سـابقا حبركـة      وكانت تتعلق أساسا بصبية مـرت     

ــة ــبعة أشــهر    الوطني ــدة بلغــت س ــال مل ــؤالء األطف ــة    ، ه ــسوء املعامل ــالتعرض ل ــضهم ب ــاد بع  وأف
  .حتجازالا أثناء
.  مارس مسؤولة عـن جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم بـشكل منـتظم             ٢٣وكانت حركة     - ٥٩
عمـوا  ز صـبيا  ٢٥ عاما، من بينـهم  ١٧إىل   ١٣ من صبيا تترواح أعمارهم     ٦٥  ما جمموعة  وفر
أبريـل وكـانون    / بني نيسان   خالل الفترة ما    مارس أو استسلموا   ٢٣ روانديون، من حركة     أهنم

 زعمـوا  صـبيا    ١٨، ومن بينـهم     ة من هؤالء الصبي   ٢١  ما جمموعه  وقال. ٢٠١٢ديسمرب  /األول
 لكـي يقـاتلوا   اضي رواندا    أهنم كونغوليون، إنه جرى جتنيدهم يف أر       زعموا ٣ أهنم روانديون و  

، كحّمـالني ستخدمون يف البدايـة  ورغم أن معظمهم كـانوا يُـ    . يف مجهورية الكونغو الدميقراطية   
وتـشري  . للقـادة العـسكريني    ساحة املعركة كمقـاتلني أو حراسـا أمنـيني           األمر يف فقد انتهى هبم    

 يف صـفوف  ظلـوا  مارس إىل أن مئات من االطفال ٢٣شهادات من مقاتلني سابقني يف حركة   
اإلصـابات يف صـفوف األطفـال خـالل         الوفيات و   كبري من  حبدوث عدد وأفادوا أيضا   . احلركة

 مـارس   ٢٣ اجملنـدين يف حركـة        لـصغار   وحـاالت قتـل    الوطنيةاالشتباكات مع القوات املسلحة     
  .وتشويههم وإساءة معاملتهم

ــل      - ٦٠ ــالرتاع، قُت ــصل ب ــهم مــن ( طفــال ١٥٤وكنتيجــة مباشــرة للعنــف املت    صــبيا ٨٦بين
ويف . ٢٠١٢يف عــام ) بنتــا ٣٥ صــبيا و ٧٦ مــن بينــهم( آخــرون ١١٣وأُصــيب ) بنتــا ٦٤ و

، قامــت مجاعــة رايــا موتومبــوكي بقتــل  ٢٠١٢ســبتمرب /أبريــل وأيلــول/بــني نيــسانمــا الفتــرة 
الل سلسلة من اهلجمات العنيفة ضـد الـسكان املـدنيني    خوتشويه أطفال يف منازهلم بالسواطري  

وتفيـد التقـارير بـأن حتالفـا يتـألف مـن القـوات الدميقراطيـة                . م ماسيسي، كيفو الشمالية   يف إقلي 
لتحريــر روانــدا ومجاعــة نيــاتورا معارضــة لرايــا موتومبــوكي كــان مــسؤوال عــن مقتــل وإصــابة  

وأثنــاء .  طفــال٣٠ مــسؤولة عــن مقتــل وإصــابة الوطنيــةاملــسلحة وكانــت القــوات . طفــال ٥١
أكتـوبر يف سـاكي، كيفـو الـشمالية،         / تـشرين األول   ٢٨ارس يف    مـ  ٢٣االشتباكات مع حركة    

ــها القــوات     اأُصــيب مخــسة أطفــال جبــر   ــذائف هــاون أطلقت ــان نتيجــة الســتخدام ق ــل اثن ح وقت
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من بني اجلهـات األخـرى املـسؤولة عـن هـذه األعمـال مجاعـات مـاي                  كان  و. الوطنيةاملسلحة  
وطنيــــة الكونغوليــــة ، والــــشرطة ال) ضــــحايا٧( مــــارس ٢٣، وحركــــة ) ضــــحية٣٠(مــــاي 

  ).ضحيتان(، وجيش الرب للمقاومة )ضحايا ٦(
، معظمهـن تتـراوح     طفلـة وبنتـا    ١٨٥التقريـر، تعرضـت     ذا  وخالل الفتـرة املـشمولة هبـ        - ٦١

 وكـان .  مـن العنـف اجلنـسي      ألشـكال أخـرى    عامـا، لالغتـصاب أو       ١٧إىل   ١٥ منأعمارهن  
ب أكثـر مـن نـصف هـذه احلـاالت      وارُتكـ . أعوام ١٠ تقل أعمارهن عن     منهن ١١ جمموعه ما

مـن  كـان  ، من احلـاالت  ١٠٢ مسؤولة عن   الوطنيةوكانت القوات املسلحة    . يف مقاطعة كيفو  
، اغتــصبت عناصــر تابعــة  ٢٠١٢نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. بينــها حــادث اغتــصاب مجــاعي 

ينوفـا،   علـى األقـل، يف م  طفلة ٢٤ أنثى، كان من بينهن أكثر من مائة      الوطنية للقوات املسلحة 
ويف حادثـة  .  مـارس ٢٣ يف أعقاب سقوط غوما يف أيدي حركة   اكيفو اجلنوبية، أثناء انسحاهب   

 مجاعـة مـاي مـاي      أعضاء مـن   ، اغتصب ٢٠١٢يونيه  / يف حزيران  تاغتصاب مجاعي آخر وقع   
ــا  ٢٨ســيمبا  ــة وبنت ــراوح أعمــارهن  طفل ــوام  ١٠ مــن تت ــة   ١٧إىل أع ــو، مقاطع ــا يف إيبول  عام
 حالـة أخـرى مـن حـاالت العنـف اجلنـسي ضـد األطفـال يف               ٨١  جمموعـه   ما جلوُس. أورينتال

ــة أو ــال، ارتكــب رمقاطع ــدي عناصــر مــاي مــاي    ينت ــى أي ــة٥٠( معظمهــا عل ــها   حال ، مــن بين
على أيدي عناصـر مـاي مـاي سـيمبا؛ وقـوات املقاومـة الوطنيـة يف إيتـوري                   ارتكبت  حالة   ٤٢

  ).١١(والقوات الدميقراطية لتحرير رواندا ) ١٧(
) ١٨( حادثـــا تتعلـــق باملـــدارس ٣٣، وثَّقـــت فرقـــة العمـــل القطريـــة ٢٠١٢ويف عــام    - ٦٢

ــشفيات  ــذه   ). ١٥(واملستـ ــم هـ ــت معظـ ــوادثووقعـ ــشمالية  احلـ ــو الـ ــو ) ١٦( يف كيفـ وكيفـ
 مدارس للنهب أو التخريـب يف هجمـات         ٦وتعرضت  ). ٦(ومقاطعة أورينتال   ) ١١( اجلنوبية

ــسلحة    ــات م ــنتها مجاع ــنريان ش ــت. بإضــرام ال ــسلحة  وكان ــوات امل ــة الق ــن  الوطني ــسؤولة ع  م
مـسؤولة  والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا          يف األغـراض العـسكرية،       مدرسـة  ١١استخدام  

 مـن مقـدمي   ١١وإضافة إىل ذلـك، اسـُتهدف   . ألغراضيف تلك اعن استخدام مدرسة واحدة    
 يفلـشمالية وثالثـة     سـتة منـهم يف كيفـو ا       : التقريرذا  اخلدمات الصحية خالل الفترة املشمولة هب     

وذُكــر أن القــوات املــسلحة مــسؤولة عــن مخــس  . كيفــو اجلنوبيــة واثنــان يف مقاطعــة أورينتــال 
ما ذُكـر أن القـوات الدميقراطيـة لتحريـر روانـدا قامـت بنـهب                بين،  الطبيةلمرافق  لحوادث هنب   

 حالـة اغتـصاب ارتكبتـها عناصـر         اسـتنكرت مركز صحي واحد واختطاف ممرضـة كانـت قـد           
، ٢٠١٢أكتـوبر   /يوليه وتـشرين األول   /ويف حادثني منفصلني وقعا يف متوز     . لتلك القوات  تابعة

 بنــــهب مركــــزين صــــحيني يف التابعــــة جلــــيش الــــرب للمقاومــــةقامــــت القــــوات املــــسلحة 
  .أورينتال مقاطعة
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 حادثــا مــن ٢٥٦التقريــر، وثَّقــت فرقــة العمــل القطريــة ذا وخــالل الفتــرة املــشمولة هبــ  - ٦٣
، شد تـضررا  هي األ  كيفو الشمالية    وكانت مقاطعة .  اإلنسانية اتل املساعد حوادث منع وصو  

 حالة، أساسا يف أقاليم غومـا وماسيـسي وروتـشورو وحوهلـا،             ١٢٣ ما جمموعه    إذ حدث فيها  
 كيفــو مقاطعــةويف . الوطنيــة مــارس والقــوات املــسلحة  ٢٣بــسبب االشــتباكات بــني حركــة  

ووقعـت  . يف بوكـافو وفيـزي وشـابوندا وحوهلـا     حـادث، وقـع معظمهـا      ٧٤اجلنوبية، أبلغ عن    
معظـم  ورغـم أنـه مل يتـسن حتديـد هويـة اجلنـاة يف       . تسعة حوادث أخـرى يف مقاطعـة أورينتـال       

 حالة منها إىل اجلماعات املسلحة، مبا فيهـا القـوات الدميقراطيـة             ٣٨هذه احلاالت، فقد ُنسبت     
حادثـا آخـر إىل      ٢٦وُنـسب   . ي ومجاعـة رايـا موتومبـوك      ، ومجاعات ماي ماي   ،لتحرير رواندا 

  .قوات األمن الكونغولية
عـت حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          ، وقّ ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ٤ويف    - ٦٤

ممارسـة العنـف    إضافة إىل   واألمم املتحدة خطة عمل لوقف ومنع جتنيد األطفال واستخدامهم،          
ــال   ــسي ضــد األطف ــوات املــسلحة    ،اجلن ــوات األمــن الكونغوليــة  الوطنيــة مــن جانــب الق .  وق

مل تقين مشترك يف أربعة جمـاالت       اوتعهدت احلكومة واألمم املتحدة بالعمل عن طريق فريق ع        
فصل األطفال املرتبطني بـالقوات واجلماعـات املـسلحة ومحايتـهم؛ واالسـتجابة للـضحايا               : هي

الت اجلنـاة   كافحـة إفـ   ملبـذل جهـود      ضـد األطفـال؛ و     اجلـسيمة من األطفال؛ ومنع االنتهاكات     
 إىل كتائــب القــوات  عــائقحــرز تقــدم يف تيــسري وصــول األمــم املتحــدة بــال    وأُ. مــن العقــاب 

ــةاملـــسلحة  ــازالوطنيـ ــا أدى إىل ، وإىل مراكـــز االحتجـ ــالقوات  تـــسريح ممـ  أطفـــال مـــرتبطني بـ
 هذه العمليـة انـضمام      ومنعت.  املشترك للمجندين اجلدد   إضافة إىل الفرز  واجلماعات املسلحة،   

وظـل إدمـاج اجلماعـات املـسلحة يف     . ٢٠١٢ يف عـام   الوطنية إىل القوات املسلحة      طفال ٢٦٩
ففــي تــشرين  .  األطفــاللتــسريحيــشكل منطلقــا مفيــدا    الوطنيــةصــفوف القــوات املــسلحة   

 طفــال خــالل عمليــة اإلدمــاج اجلزئــي لعناصــر ٤٩ مــثال، جــرى فــصل ،٢٠١٢أكتــوبر /األول
  . مبقاطعة كيفو الشماليةة الوطنيمجاعة نياتورا يف القوات املسلحة

عــن القــوات ) بنتــا ١٦٣ صــبيا و ١ ٣٣٤( طفــال ١ ٤٩٧ انفــصل، ٢٠١٢ويف عــام   - ٦٥
)  طفـال  ١ ٤٥٣(وكانت غالبيـة أولئـك األطفـال        .  منها اواجلماعات املسلحة أو هربو   املسلحة  

 بتحــالفمــرتبطْين ( واثــنني مــن أوغنــدا  ، طفــال مــن روانــدا ٤٠ إضــافة إىل ،مــن الكونغــوليني
  الـسودان وواحـد مـن   جنـوب ، وواحـد مـن    )اجليش الـوطين لتحريـر أوغنـدا      /لقوى الدميقراطية ا

جـرى   وهـرب أطفـال أو    ). كالمها مرتبطان جبـيش الـرب للمقاومـة       (مجهورية أفريقيا الوسطى    
   صــــبيا ٤٥٨(، ومجاعــــات مــــاي مــــاي ) صــــبيا٦٥٦( مــــارس ٢٣ مــــن حركــــة تــــسرحيهم

؛ والقـوات الدميقراطيـة لتحريـر       )بنتا ١١٦يا و    صب ١٢١(؛ وجيش الرب للمقاومة     )بنتا ٢٨و  
ــدا  ــبيا و٢١١(روانـ ــا صـ ــدةبنتـ ــوري   ) واحـ ــة يف إيتـ ــة الوطنيـ ــوات املقاومـ ــبيا ١٢١(؛ وقـ    صـ
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)  صـبيا  ٧٠(، ومجاعـة نيـاتورا      )بنـات  ٥ صبيا و    ٩٦ (الوطنية؛ والقوات املسلحة    )بنات ١٠ و
 املتحـدة الـدعم ملـا يبلـغ         ، قدمت األمـم   ٢٠١٢ويف عام   ).  صبيا ٤٨(ومجاعة رايا موتومبوكي    

ــسلحة و    ٥ ٥٨٤ ــات املــ ــالقوات واجلماعــ ــا بــ ــال مرتبطــ ــحايا   ٥٠٢٢ طفــ ــن ضــ ــال مــ  طفــ
  .اجلنسي العنف
ولئن كانت جهود احلكومة الرامية إىل وقـف جتنيـد القـصر تـستحق الثنـاء، فـإن عـدم                      - ٦٦

ل مزيـد مـن    وال بد من بذ   . حماسبة مرتكيب االنتهاكات اخلطرية ضد األطفال ما زال يثري القلق         
فمــن بــني حــاالت االغتــصاب . علــى النحــو الواجــبالبــالغني اجلهــود لــضمان حماكمــة اجلنــاة 

ــها قــوات األمــن احلكوميــة،   ٢٠١٢والعنــف ضــد األطفــال املوثقــة يف عــام    أُلقــي  الــيت ارتكبت
ــى  ــبض عل ــط  ٤٠ الق ــومني   فق ــاة املزع ــن اجلن ــام م ــهم  وصــدرت أحك ــة من ــى أربع ــل .  عل وأُقي

 الـضالعني يف حـادث االغتـصاب اجلمـاعي الـذي وقـع يف مينوفـا مـن                   ةقادقائدا آخر من ال    ١٢
  .مناصبهم وأُحيلوا إىل العدالة

  
  العراق    

.  انتهاكا جـسيما ضـد األطفـال       ٣٥٥عن  فرقة العمل القطرية    ، أبلغت   ٢٠١٢يف عام     - ٦٧
 .وكانت احملافظات األكثر تضررا هي بغداد وكركوك ونينوى ودياىل واألنبار وصـالح الـدين           

ــة العــراق اإلســالمية  تنظــيم يتحمــلو  وقــوع املــسؤولية عــن  )٧(تنظــيم القاعــدة يف العــراق /دول
  .احلوادث أغلب
 حـادث   ١٧٨لتقريـر، أبلغـت فرقـة العمـل القطريـة عـن             ذا ا وخالل الفترة املـشمولة هبـ       - ٦٨

ضـحية   ٤١٢مـا جمموعـه     وقوع  وُسجِّل  .  منها ١٢٣قتل وتشويه لألطفال، جرى التحقق من       
 ١٣٤  وصــبيا ١٧٦ (٣١٠وجــرح ) بنتــا ٣٩  وصــبيا ٦٣ (١٠٢تــل  قُحبيــثطفــال، بــني األ

 متفجـرة  باستخدام أجهـزة     أساسا أحناء البلد،    يف خمتلف يف موجات من اهلجمات املنسقة      ) بنتا
، وقــع يف قــضاء الديوانيــة مبحافظــة القادســية هجــوم جبهــاز ٢٠١٢يوليــه / متــوز٣ويف . ةمرجتلــ

  .بنات ٦  وصبيا ١٦ وجرح بنات ٤  وصبيا ١٢أسفر عن مقتل متفجر مرجتل 
دولــة العــراق وتلقــت فرقــة العمــل القطريــة أيــضا تقــارير عــن أطفــال جنــدهم تنظــيم      - ٦٩

ويف . وصالح الـدين  ) خصوصا املوصل (تنظيم القاعدة يف العراق، أغلبهم يف نينوي        /اإلسالمية
 إىل عامـا    ١٤ مـن  أعمـارهم    تتـراوح  ذكـورا مجيع احلاالت اليت مت التحقق منها، كان األطفـال          

، والعمــل املتفجــرة املرجتلــة ا وُيــستخدمون يف وظــائف الــدعم مثــل نقــل األجهــزة       عامــ١٧
، يف قضاء املوصـل مبحافظـة نينـوي،      ٢٠١٢مايو  / أيار ١٧ويف  . كبصاصني، وزرع املتفجرات  

ن اا، حـسبما أفيـد، يزرعـ    عامـا بينمـا كانـ    ١٧  و ١٦ يف سن    صبينيقتلت قوات األمن العراقية     
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تنظيم القاعـدة   /دولة العراق اإلسالمية   تنظيم   أسلوب يستخدمه  هوق، و على جانب الطري  قنبلة  
  .يف العراق

مـا قيـل إنـه      وجرى توثيق ادعاءات يف حمافظات نينوي وصالح الـدين واألنبـار بـشأن                - ٧٠
وأشارت هذه التقارير إىل أن األطفـال كـانوا حيرسـون نقـاط             . أطفال مبجالس الصحوة  ارتباط  

  .التفتيش بعد جتنيدهم حمليا ويستخدمون وثائق هوية مزورة
، طفلـة  ١٣ مـن األطفـال، مـن بينـهم          ٣٠٢، كـان    ٢٠١٢ديـسمرب   /ويف كانون األول     - ٧١

ــانون  ٤ مبوجــب املــادة  تعتــربحمتجــزين يف مرافــق االحتجــاز ومتــهمني أو مــدانني بتــهم      مــن ق
ت كانــؤالء األطفــال، الــذين احُتجــز هــقــد و.  متــصلة باإلرهــاب)٢٠٠٥(مكافحــة اإلرهــاب 

أكثــر مــن إىل ن شــهرين مــ عامــا، لفتــرات تراوحــت ١٧عامــا إىل  ١٥ن تتــراوح مــأعمــارهم 
  .ثالثة أعوام

ــشفيات        - ٧٢ ــدارس واملست ــى امل ــضا عل ــسائدة أي ــة ال ــة األمني ــرت احلال ــرة  ف. وأث خــالل الفت
املتفجــرة املرجتلــة  جهــزةاألالتقريــر، تــضررت املرافــق التعليميــة والــصحية بفعــل  ذا املــشمولة هبــ

 حادثـا يف بغـداد      ٤٢ووثقت فرقة العمـل القطريـة       . صغرية، واسُتهدف أفراد  السلحة  األونريان  
اعتـداء منـها علـى       ١٥  جـرى التحقـق مـن      وبابل وكركـوك ونينـوي وصـالح الـدين واألنبـار،          

ــها علــى ٨مــدارس و  ــداءات من ــة  اعت ــل أو ُجــرح   .  مرافــق طبي  مــن ١٩وإضــافة إىل ذلــك، قُِت
ويف حـادث واحـد   . ٢٠١٢ اجملال الطيب يف عام   العاملني يف  من   ١٧  التعليم و  املني يف جمال  الع

 يف حمافظـة األنبـار، انفجـرت سـيارة مفخخـة أمـام مدرسـة                ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٢٤وقع يف   
وجـرح  واحـد   وصـيب  بناتالكفاح االبتدائية يف اليوم األول للدراسة، مما أسفر عن مقتل أربع   

  .ينستة أطفال آخر
 حالـة اختطـاف أطفـال مشلـت     ١٤ أيـضا  فرقة العمل القطرية  ، وثّقت   ٢٠١٢ويف عام     - ٧٣
وبالرغم من أن الدافع وراء أغلـب هـذه احلـوادث ظـل غـري واضـح، فقـد                   . بنات ٧  و صبية ٧

.  يف العـراق    مسلحة من غـري الـدول      اتمجاعلوحظت صلة قوية بني اختطاف األطفال ومتويل        
تنظـيم القاعـدة يف العـراق كـان مـسؤوال عـن أغلـب               / العـراق اإلسـالمية    دولةوُيدَّعى أن تنظيم    

وبالرغم من أن أغلب احلاالت كانـت تتـصل بتمويـل أنـشطة تلـك اجلماعـات                 . تلك احلوادث 
كانـت   ٢٠١٢مـارس   / يف املوصل يف آذار    لطفلاملسلحة، فقد ادُّعي أن حالة اختطاف واحدة        

تنظـيم القاعـدة يف     /دولـة العـراق اإلسـالمية     نظـيم   يف اجلنـاح العـسكري لت     سرا  قمرتبطة بتجنيده   
  .“طيور اجلنة”العراق املسمى 

 اتملـساعد اوصـول   فيهـا   نـع   وحتققت فرقة العمل القطرية أيـضا مـن ثـالث حـوادث مُ              - ٧٤
يونيـه  / حزيـران ١٣يف جـرى   ويف حـادث واحـد      . التقريـر ذا  اإلنسانية خالل الفترة املشمولة هبـ     
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شرات آخــرون حينمــا انفجــرت شــاحنة نقــل ُتــستخدم يف  مــدنيا وُجــرح عــ٢٧، قُتــل ٢٠١٢
ومل ُتعلـن أي    . توصيل اإلمدادات اإلنسانية يف خمـيم لألشـخاص املـشردين داخليـا قـرب بغـداد               

  .االعتداءمجاعة مسؤوليتها عن 
، ٢٠١١وبــالرغم مــن ارتفــاع مــستوى التعامــل مــع وزارة الــشؤون اخلارجيــة يف عــام   - ٧٥
ــشأ مل ــة  ُتن ــة حكومي ــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال    بعــد آلي ــشأن االنت ــة ب  وإين أشــجع .رمسي

احلكومــة علــى إنــشاء جلنــة مــشتركة بــني الــوزارات لبحــث ومتابعــة الــشواغل املتعلقــة حبمايــة   
  .الطفل مع فرقة العمل القطرية

  
  لبنان    

أبلغــت األمــم املتحــدة عــن حــوادث انتــهاكات جــسيمة ضــد األطفــال ناجتــة عــن لقــد   - ٧٦
وخــالل .  حــدودهالقتــال علــى طــول اجلماعــات املــسلحة يف لبنــان وأعمــال االشــتباكات بــني
ضرر منـه األطفـال،     يتـ التقريـر، زاد مـستوى ونطـاق العنـف املـسلح الـذي              ذا  الفترة املشمولة هب  
 انتــهاكا ضــد ٢٤ووثقــت األمــم املتحــدة .  لبنــانعلــىر الــرتاع الــسوري ألثــخــصوصا نتيجــة 

. ٢٠١١ انتـهاكا يف عـام   ١١ مقارنـة مبـا يبلـغ   شويههم، أطفال، تضّمن أغلبها قتل األطفال وتـ   
ــان و    ــة بــني لبن ــاطق احلدودي ــضررت املن ــة الــ وت ــة العربي ــشمال ويف وادي اجلمهوري سورية يف ال

  .البقاع أكثر من غريها، وكذلك منطقة طرابلس وما حوهلا
وتلقـــت األمـــم املتحـــدة تقـــارير عـــن مـــشاركة أطفـــال يف االشـــتباكات املـــسلحة بـــني   - ٧٧
، مـثال، أُلقـي القـبض علـى         ٢٠١٢يونيـه   /ففـي حزيـران   . ماعات السياسية املتعارضـة يف لبنـان      اجل

 عاما بـسبب اشـتراكهم يف احتجـاج ضـد القـوات             ١٧ إىل   ١٥أربعة صبية تتراوح أعمارهم من      
وتلقـت  . املسلحة الوطنية، عقب مضايقة أحد املقيمني يف خميم هنر البارد الفلـسطيين يف طـرابلس           

حدة أيضا ادعاءات عن الضغط على أطفـال الجـئني سـوريني يف املنـاطق احلدوديـة مـع                   األمم املت 
وتـوافرت أيـضا معلومـات    . لبنان لالنضمام إىل مجاعات مـسلحة يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية      

  .حمكية عن االرتباط احملتمل ألطفال مبيليشيات مسلحة، خصوصا يف طرابلس وحوهلا
ض  َتعــرُِهتديــداتتزايــد ني الــسوريني العــابرين إىل لبنــان إىل جــئاللا تزايــد عــددوأدى   - ٧٨

ــري امل     ــذخائر غ ــام األرضــية وال ــال لأللغ ــانو. فجــرةناألطف ــرب احلــدود وكــذلك    ك ــصف ع  الق
ــان     ــسلحة داخــل لبن ــتباكات امل ــشكل االش ــال   ي ــى األطف ــدة عل ــاطر جدي ــك  . خم وأســفرت تل

 عامـا،   ١٥إىل   مثانيـة أشـهر      نم واحدة تتراوح أعمارهم     صبية وبنت احلوادث عن مقتل مخسة     
 عامـا، ووقعـت أغلـب تلـك         ١٥ عاما إىل    ١١تتراوح أعمارهم من     صبيةني وثالثة   بنتوتشويه  

  .احلوادث يف طرابلس ووادي خالد بشمال لبنان
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، أدت اشتباكات مسلحة بني فصائل فلـسطينية متنافـسة أمـام            ٢٠١٢مارس  /ويف آذار   - ٧٩
، إىل تعطيـل    اسـة ين، يف قـضاء صـيدا، خـالل سـاعات الدر          مدرسة يف خميم عني احللوة الفلسطي     

العاشـرة  إىل  ن الـسادسة    تتراوح أعمـارهم مـ    وأثناء هذا احلادث، جرى إجالء أطفال       . الدراسة
نـوفمرب وكـانون    /أغسطس وتـشرين الثـاين    /يوليه وآب / يف متوز  شىتويف مناسبات   . من املدرسة 

ا يف خمــيم بــداوي الفلــسطيين بــسبب ، تعرَّضــت الدراســة للتعطيــل أيــض٢٠١٢ديــسمرب /األول
  .االشتباكات املسلحة يف منطقيت باب التبانة وجبل حمسن

  
  ليبيا    

ــام   - ٨٠ ــصاعدت إىل       ٢٠١٢يف ع ــيت ت ــوترات ال ــن الت ــا م ــال يف ليبي ــضرر األطف ، اســتمر ت
 يف بــين وليــد والكُفــرة وســرت وزلــينت وســبها، مشلــت يف بعــض   أساســامواجهــات مــسلحة، 

وجـدير بالـذكر أن الوصـول إىل منـاطق الـرتاع والـسكان              . ألسـلحة الثقيلـة   احلاالت استخدام ا  
التقرير، وأن القيـود الـيت تفرضـها    ذا املتضررين ظل حمدودا للغاية على امتداد الفترة املشمولة هب     

وبـالرغم مـن زيـادة    . األمم املتحدة على الـسفر ألسـباب أمنيـة ظلـت حتـد مـن مجـع املعلومـات         
 إىل االنـضباط وإىل هيكـل قيـادة،    تبـدي افتقـارا  ائب مسلحة كـثرية   كتظلت  سيطرة احلكومة،   

  .وهو ما أدى يف بعض احلاالت إىل انتهاكات جسيمة ضد األطفال
وتلقت األمم املتحدة ادعاءات باستخدام األطفال من ِقبل كتائب مـسلحة وشـاهدت               - ٨١

فربايـر  /كُفـرة يف شـباط    خالل الرتاع يف منطقة ال    ففي  . يف مناسبات عدة أطفاال حيملون أسلحة     
، مثال، شوهد أطفال حيملون أسلحة ويتولون حراسة نقاط التفتيش وتـأمني املبـاين مـع         ٢٠١٢

، شــاهدت األمــم ٢٠١٢يونيــه /ويف الكُفــرة أيــضا يف حزيــران .  والتبــوكتائــب قبــيليت الزاويــة 
  .  عاما، حيملون أسلحة١٨عاما إىل  ١٦ من، تتراوح أعمارهم صبيةاملتحدة 

جرى اإلبالغ عن إصابات ألطفال نتيجة للمواجهات املسلحة بـني الكتائـب، وبـني              و  - ٨٢
ووفقـــا ). وحـــدة مـــساعدة يف اجلـــيش اللـــييب(الكتائـــب واجلـــيش اللـــييب أو كتيبـــة درع ليبيـــا 

صــبية مثانيـة  ( طفـال علــى األقـل،   ١٢ مــن األمـم املتحـدة وشــركائها، قُتـل    الـواردة للمعلومـات  
 يف تبـادل إلطـالق النـار أو عـن طريـق             )ات بنـ  ٤ صـبيا و   ٢٩ ( طفال ٣٣، وُجرح   بناتوأربع  

 حمدوديـة  عدم القدرة على الوصـول إىل املنـاطق املتـضررة و           بالنظر إىل و. استخدام أسلحة ثقيلة  
. ممـا جيـب   أقل  ما زال   ن األطفال   الضحايا م عدد  عن   اإلبالغ    أن تصنيف البيانات، من املرجح   

ضـــحايا مـــن  ١٠جَّل مستـــشفى الكُفـــرة العـــام ، ســـ٢٠١٢يونيـــه /مـــايو وحزيـــران/ويف أيـــار
.  والتبـو ، من بينهم طفالن قُـتال خـالل مواجهـات مـسلحة بـني كتائـب قبـيليت الزاويـة            األطفال

  ضـحايا، أساسـا     طفـال  ٢٢ وقـوع  إىل   احلربية املتفجـرة  ت  وأدت أيضا حوادث متصلة باملخلفا    
  .يف مصراته والزنتان والكُفرة وسرت وغريان
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ــوزار   - ٨٣ ــا ل ــستخدم      ووفق ــا كانــت ُت ــازي بينم ــدارس يف بنغ ــيم، هومجــت مخــس م ة التعل
، اسُتهدفت إحـدى تلـك املـدارس        ٢٠١٢يوليه  / متوز ٦ويف  . كمراكز اقتراع أثناء االنتخابات   

يوليـه  / متـوز  ٢٨ويف  . منفجـرة مرجتلـة   املستخدمة يف االنتخابات بنريان أسلحة صغرية وأجهـزة         
 كانـت   الـيت درسة عبـد الـرزاق مبنطقـة بوهدميـة،           م  يف متفجر مرجتل ، مت تفكيك جهاز     ٢٠١٢

وهومجت مدارس أيضا عنـد اسـتخدامها كأمـاكن إيـواء لألشـخاص          . ُتستخدم كمركز اقتراع  
، يف منطقة الزاويـة بكُفـرة، تعرضـت مدرسـة     ٢٠١٢يونيه / حزيران ٢٤في  ف. املشردين داخليا 

 مخـسة   إصـابة فر عـن     مشردا داخليا للقصف بصاروخ من منطقة التبو، وهو مـا أسـ            ٢٠وي  تؤ
  .أطفال على األقل

 إحلـاق أضـرار   إىل املواجهات املسلحة أيـضا     هبذا التقرير، أدت  وخالل الفترة املشمولة      - ٨٤
 أثنـاء القتـال بـني       ٢٠١٢أبريـل   /قد هوجم مستشفى سبها املركـزي يف نيـسان        ف. مبرافق صحية 

 حلقــت أضــرار جــسيمة ٢٠١٢أكتــوبر /ويف تــشرين األول. كتائــب قبيلــة التبــو وكتيبــة عربيــة
معداته من ِقبل كتائـب مـسلحة، مـن بينـها درع ليبيـا              وُدمرت أو ُنهبت    مبستشفى يف بين وليد     

ــة  ــة  مــايو، خــالل مواجهــات مــع  ٢٨ودرع مــصراته وكتيب . اجمللــس االجتمــاعي لقبائــل ورفل
سـبتمرب  /ل املرافق الطبية يف سبها يف وقت انـدالع القتـال يف أيلـو         بالنظر إىل حمدودية األمن يف    و

، ٢٠١٢مــارس / آذار٢٤ويف . ، قــام مقــاتلون حبمــل األســلحة داخــل املرافــق الــصحية٢٠١٢
سـبتمرب  / أيلـول  ١١ويف  . أُطلقت النريان على شخصني، بينهما ممرضة، داخـل مستـشفى سـبها           

، وقع قتال بني رجال قبيلـة القذاذفـة واللجنـة األمنيـة العليـا، الـيت تـسيطر عليهـا وزارة                      ٢٠١٢
وإضافة إىل ذلك، تلقـت     . ، داخل مركز سبها الطيب بينما كان املرضى يتلقون العالج         الداخلية

سـبتمرب  / أيلـول  ٢١ويف  . األمم املتحدة ادعاءات عن توجيه هتديدات إىل أفراد اخلدمات الطبية         
ني زاعمـ  ، يف سبها، احتج املوظفون الطبيـون علـى تـدهور احلالـة األمنيـة يف املستـشفى                 ٢٠١٢

  .هديداتلت آخرون تعّرضقد هومجوا بينما أن عدة موظفني 
وسجلت األمم املتحدة عدة حاالت شـهدت عرقلـة وصـول املـساعدات اإلنـسانية يف                 - ٨٥

 أو التهديـدات    أو االعتـداءات  املناطق املتضررة من الرتاع، وذلك بوسائل من بينها االختطاف          
  . ومصراته الكُفرة وسبها وبنغازياملوجَّهة إىل أفراد العمل اإلنساين يف

  
ــرب للمقاومــة  ــا   يفجــيش ال ــة وســط أفريقي ــة   ( منطق ــا الوســطى، ومجهوري ــة أفريقي مجهوري

  )أوغندا و،الكونغو الدميقراطية، وجنوب السودان
استمرت األمم املتحدة يف تلقي تقارير عن انتهاكات جـسيمة ضـد األطفـال مـن ِقبـل                    - ٨٦

ــا علــى مــ    وبينمــا أُبلــغ عــن  . ٢٠١٢م دى عــاجــيش الــرب للمقاومــة يف منطقــة وســط أفريقي
 حادثا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مل ُيبلـغ         ٧١ حادثا يف مجهورية أفريقيا الوسطى و      ٢٢
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 لئن كان مل ُيبلغ عن أي حـوادث        و ٢٠١٢عن وقوع أي حوادث يف جنوب السودان يف عام          
. قاومـة ، اسـتمرت القـوات األوغنديـة يف مالحقـة جـيش الـرب للم              ٢٠٠٦أوغندا منذ عام    يف  

 النطـاق الفعلـي لالنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال،       تـشري فحـسب إىل  بيد أن هـذه احلـاالت       
 ويف  . اإلبـالغ عـن االنتـهاكات      بالنظر إىل أن انعدام األمن وضعف البنية التحتية ظـال يعـرقالن           

 الجــئ نتيجــة ألفعــال ٢٦ ٠٠٠  مــن األشــخاص النــازحني داخليــا و٤١٦ ٠٠٠ظــل وجــود 
  . اجلماعة املسلحة ُتشكِّل هتديدا خطريا للمدنيني يف املنطقةظلت تلكمة، جيش الرب للمقاو

ــد       - ٨٧ ــن جتني ــغ ع ــا الوســطى، أُبل ــة أفريقي ــرب    ٢٣ويف مجهوري ــل جــيش ال ــن ِقب ــال م  طف
وخـالل هجـوم جلـيش الـرب للمقاومـة يف موقـع تعـدين يف            . للمقاومة يف جنـوب شـرقي البلـد       

.  سـتة أشـخاص علـى األقـل، مـن بينـهم عـدة أطفـال        بلدة نزاكـو يف مقاطعـة كوتـو العليـا قُتـل         
ولكــن نظــرا حملدوديــة القــدرة علــى الوصــول إىل املنطقــة، مل يتــسَن التحقــق مــن العــدد الــدقيق  

  .لألطفال ضمن الضحايا
، تتـراوح   صـبيا  ٣٥  و بنتا ٢٣ ( طفال ٥٨ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، اخُتطف        - ٨٨

وخالفـا  . ٢٠١٢ن ِقبـل جـيش الـرب للمقاومـة يف عـام              عامـا، مـ    ١٧إىل  ن عـامني    مأعمارهم  
بـدال  للسنوات السابقة، اسُتخدم هـؤالء األطفـال باألسـاس كحمـالني لنقـل البـضائع املنهوبـة،                  

بيــد أن األطفــال ظلــوا يقعــون ضــحايا هلجمــات  .  اســتخدامهم يف املــشاركة يف اهلجمــاتمــن
بنـت   للمقاومـة عـن مقتـل        أسفر هجومـان منفـصالن جلـيش الـرب        فقد  . جيش الرب للمقاومة  

ينـاير  /بـني كـانون الثـاين     يف الفتـرة مـا       يف مقاطعـة كوتـو العليـا         صبية وثالثة   بنت وجرح   يبوص
مـايو  / على يد جـيش الـرب للمقاومـة يف أيـار           بنتوُوثقت حالة اغتصاب    . ٢٠١٢مايو  /وأيار

غتـصاب  أهنمـا تعرضـتا لال    ب ٢٠١٢ن أخريان فرتا من اجلماعـة يف عـام          طفلتا، وأفادت   ٢٠١٢
هم مـن   مت تـسرحي  ، أو   صبيا ٢٢ا و   تبن ١٩ ( طفال ٤١ما جمموعه    وفّر. األسروجودمها يف   أثناء  

ينـاير  /بني كانون الثـاين   يف الفترة ما    و. التقريرذا  جيش الرب للمقاومة خالل الفترة املشمولة هب      
، هاجم جيش الـرب للمقاومـة أيـضا مركـزين صـحيني وثـالث               ٢٠١٢أكتوبر  /وتشرين األول 

  .رسمدا
ويف جنوب السودان، مل ُيبلغ عـن هجمـات أو انتـهاكات جـسيمة ضـد األطفـال مـن                      - ٨٩

غــري أن جــيش الــرب للمقاومــة ظــل ميثــل هتديــدا . ٢٠١٢ِقبــل جــيش الــرب للمقاومــة يف عــام 
 يعمــل مــن قواعــد داخــل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجهوريــة أفريقيــا إذ كــانللمــدنيني، 
، ُبـذلت جهـود     ٢٠١٢ديـسمرب   /يناير وكانون األول  /بني كانون الثاين  يف الفترة ما    و. الوسطى

 جرى انقاذهم من جـيش      )صبيا ١٤بنتا و    ٣٤ ( طفال ٤٨ا لصاحل    مشله ملّالبحث عن األسر و   
  .الرب للمقاومة
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واســتمرت أوغنــدا يف االضــطالع بــدور رئيــسي يف مكافحــة جــيش الــرب للمقاومــة      - ٩٠
ة يف فرقـة العمـل اإلقليميـة املعنيـة          اع الشعبية األوغنديـ   قوات الدف  جندي من    ٢ ٠٠٠ مبشاركة

 تـدريبا علـى     وتلقـى اجلـيش   .  لـذلك الغـرض    الحتاد األفريقي اليت أنشأها ا  جبيش الرب للمقاومة    
 مــن أجــل تنفيــذ إجراءاهتــا التــشغيلية ،٢٠١٢يونيــه /مــايو وحزيــران/التنفيــذ يف أوغنــدا يف أيــار

 عن جـيش الـرب للمقاومـة إىل وطنـهم وتـسليمهم إىل              املوحدة بشأن إعادة األطفال املنفصلني    
، ومل تعتمد القـوات     ٢٠١١يونيه  /ذويهم، على النحو املتفق عليه مع األمم املتحدة يف حزيران         

حـىت   وجنـوب الـسودان      ،مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة     و ،مهورية أفريقيا الوسطى  جلاملسلحة  
  .ين يفرون من جيش الرب للمقاومةتسليم األطفال الذلإجراءات تشغيلية موحدة اآلن 

  
  مايل    

 يف عـدد كـبري      ٢٠١٢جتلى التدهور اخلطري الـذي شـهده الوضـع األمـين يف مـايل عـام                   - ٩١
ويف أوقـات خمتلفـة،     . شـىت من االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال، ارتكبتـها مجاعـات مـسلحة            

عمليـات  انطـوى علـى   ا ممـ متقلبـة،  ائتالفـات  شكلت اجلماعات املسلحة الناشطة يف مشال مايل        
ــات احملــدودة   .  ووضــع القــوات يف مواقــع مــشتركة   ،عــسكرية مــشتركة  واســتنادا إىل املعلوم

اجلماعــات املــسلحة متقلبــة للغايــة، ممــا يــشكل حتــديا عنــد  تلــك العــضوية يف كانــت فرة، ااملتــو
ــها طــوا        ــغ عن ــال املبل ــة ضــد األطف ــهاكات املرتكب ــادة عــن االنت ــد مــسؤولية القي ــة حتدي ل حماول

ــة       . ٢٠١٢ عــام ــسائدة حــدت كــثريا مــن إمكاني ــدام األمــن ال ــة انع ــرغم مــن أن حال ــى ال وعل
أن اجلماعــات املــسلحة، مبــا فيهــا احلركــة بــالوصــول، تلقــت األمــم املتحــدة عــدة تقــارير تفيــد 

ــدين،      ــا، وتنظــيم أنــصار ال ــد واجلهــاد يف غــرب أفريقي ــر أزواد، وحركــة التوحي ــة لتحري الوطني
الد املغرب اإلسالمي، مسؤولة عن جتنيد واسـتخدام األطفـال علـى نطـاق              وتنظيم القاعدة يف ب   

الــذين تتــراوح الــصبية وأشــارت املعلومــات األوليــة إىل أن مئــات األطفــال، وال ســيما  . واســع
م وقـد اسـتخدَ  . التقريـر ذا  سنة، ُجّندوا خالل الفترة املشمولة هبـ ١٥سنة إىل  ١٢من  أعمارهم  

يـة لتحريـر أزواد، وحركـة التوحيـد واجلهـاد يف غـرب أفريقيـا،                األطفالَ كل من احلركـة الوطن     
نقــاط التفتــيش والقيــام للعمــل يف وأنــصار الــدين، وتنظــيم القاعــدة يف بــالد املغــرب اإلســالمي 

ل بَـ وأدى تغري التحالفات بني اجلماعـات املـسلحة إىل إعـادة جتنيـد األطفـال مـن قِ                 . بالدوريات
طنيــة لتحريــر أزواد تــدرجييا ســيطرهتا علــى مشــال مــايل   وبفقــدان احلركــة الو. مجاعــات خمتلفــة

ل بعـض   أنصار الدين وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا، حوَّ        وانتقال تلك السيطرة إىل     
إىل مجاعة إياد آغ غـايل      أولئك الذين ينتمون    األطفال والءهم إىل أنصار الدين، وخاصة منهم        

  .كيدال املوجود مقرها يف
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تقـارير عـن اختطـاف األطفـال وجتنيـدهم القـسري، ُزعـم أن               وجـود    مـن    وعلى الرغم   - ٩٢
كــان و. العديــد مــن األطفــال انــضموا إىل مجاعــات مــسلحة بــسبب الفقــر أو االنتمــاء العرقــي  

 مـن   “مـارابو ”، الذين يعهد هبم آباؤهم إىل معلمـني دينـيني ُيعرفـون باسـم               “الطاليب”األطفال  
ــة اإلســالمية،   ــشكل معرضــني أجــل التربي ــد،  ب ــتمني إىل إضــافة إىل األطفــال  خــاص للتجني املن

أن حركـة التوحيـد واجلهـاد       بـ وأفيـد   . اجلماعات العرقية من طوارق وعرب وبوهـل وسـونغاي        
ــدين و     ــال اجملن ــدفع أجــورا لألطف ــا ت ــائهمآليف غــرب أفريقي ــاال   . ب ــذه احلركــة أطف وجــذبت ه

وشــوهد أطفــال  .  ســنة بوعــدهم باحلــصول علــى التعلــيم القــرآين     ١٢تتجــاوز أعمــارهم   ال
مرتبطون هبذه احلركة وهم يقومون حبراسة مدرسـة ثانويـة يف دوينتـزا وينجـزون مهـام وضـيعة            

تتـراوح  صـبيا   ١٥أن احلركـة مـسؤولة أيـضا عـن جتنيـد        بـ وأفيـد   . يف معسكر دركـي يف تاوسـا      
 سنة يف ميناكا يف أعقاب اشـتباكات وقعـت يف كونـا، ممـا دفـع          ١٨ سنة إىل  ١٣من  أعمارهم  

  .إىل النيجر لتفادي جتنيدهمأبنائها ر إىل إرسال األس
ــضا أطفــال،    - ٩٣ ــاك أي ــة    ذكــور وإنــاث  وهن ــشيات موالي علــى حــد ســواء، مرتبطــون مبيلي

سـيفاري اخلاضـعة لـسيطرة احلكومـة، علـى سـبيل املثـال، تلقـت                /ففي منطقة موبيت  . للحكومة
وغانـدا كـوي، وقـوات حتريـر        ل غانـدا إيـزو،      بَـ األمم املتحدة تقـارير عـن جتنيـد األطفـال مـن قِ            

ومبــا أن بعــض امليليــشيات جيــري إدماجهــا يف القــوات املــسلحة املاليــة، هنــاك حاجــة  . الــشمال
  .هؤالء األطفال وعزهلملفرز ملحة 
وقد أسـرت القـوات املـسلحة املاليـة أيـضا أطفـاال أثنـاء العمليـات العـسكرية يف مشـال                        - ٩٤
أربعة أطفال بـدعوى ارتبـاطهم حبركـة التوحيـد          ما ال يقل عن     مايل  واحتجزت سلطات   . مايل

ــا، وأُبلــغ أن أحــدهم ُنقــل إىل مركــز إلعــادة تأهيــل األحــداث     ويف . واجلهــاد يف غــرب أفريقي
، أســـرت القـــوات املـــسلحة الفرنـــسية مخـــسة أطفـــال مقـــاتلني خـــالل  ٢٠١٣مـــارس /آذار ٩

فـال إىل اليونيـسيف     ومت علـى الفـور تـسليم األط       . وسلّمتهم لسلطات مايل  العمليات العسكرية   
ويف حني جيري حاليا نقل األطفـال تلقائيـا مـن القـوات املـسلحة الفرنـسية إىل             . لرعايتهم مؤقتا 

اليونيسيف عن طريق الدرك املايل، ال تـزال هنـاك حاجـة إىل إضـفاء الطـابع الرمسـي علـى هـذا                       
  .تالالترتيب من خالل إجراءات تشغيل موحدة لتسليم األطفال املصادفني أثناء الق

ومـع  .  حمدودة جدا   بشأن قتل األطفال وتشويههم    ٢٠١٢واملعلومات املتاحة عن عام       - ٩٥
طفـال بـسبب    ٢٢وُشـّوه  ، قتل فيهـا سـتة أطفـال    ٢٠١٢ حادثا خالل عام     ١٧أُبلغ عن   ذلك،  

وخالل اهلجوم، ُنهبت خمازن أسـلحة القـوات املـسلحة املاليـة،            . خملفات احلرب من املتفجرات   
ــذخائر   ال ســيما يف مت ــرت األســلحة وال ــو، وتبعث ــدنيف ضــواحي بكت وزرعــت اجلماعــات  . امل

عمليـات عـسكرية،    حتـسبا ل  املسلحة أيضا ألغاما وتركت أجهزة متفجرة أخـرى يف مشـال مـايل              
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، ُزعـم   ٢٠١٢أغسطس  /مارس وآب /بني آذار يف الفترة ما    و. مما أسفر عن قتل وتشويه أطفال     
 حادثـا خطـريا يف مشـال مـايل، قتـل            ٢٨ت تـسببت يف     أن األلغام وخملفات احلرب مـن املتفجـرا       

أثنــاء وُشــوهوا ويــزعم كــذلك أن أطفــاال مــرتبطني جبماعــات مــسلحة قتلــوا  .  طفــال٢٤فيهــا 
، مبـا يف ذلـك أثنـاء        ٢٠١٣ينـاير   /احلملة العسكرية الفرنسية واملالية اليت بدأت يف كانون الثـاين         

ل بَـ ل اسـُتخدموا دروعـا بـشرية مـن قِ         أن بعـض هـؤالء األطفـا      بوأفيد  . عمليات القصف اجلوي  
نتقاميـة بـني اجملموعـات العرقيـة        االقلق أيضا بـشأن ارتكـاب أعمـال         واستمر  . مجاعات مسلحة 

  .طوارق، مبا يف ذلك على أيدي القوات املسلحة املاليةمن الضد األطفال من أصل عريب أو 
ملـسلحة كـان منـهجيا    الـذي ترتكبـه اجلماعـات ا    البنات  أن العنف اجلنسي ضد     بوأفيد    - ٩٦

ومنــذ كــانون ). متبكتــو، وغــاو، وكيــدال، وجــزء مــن مــوبيت(وواســع االنتــشار يف مشــال مــايل 
مــن بينــها (مــن حــاالت العنــف اجلنــسي حالــة  ٢١١أُبلــغ عمــا جمموعــه ، ٢٠١٢ينــاير /الثــاين

االغتــصاب واالســترقاق اجلنــسي، والــزواج القــسري، والعنــف اجلنــسي يف أمــاكن االحتجــاز، 
، تورط فيها كـل مـن احلركـة الوطنيـة لتحريـر أزواد، وحركـة التوحيـد                  )صاب اجلماعي واالغت

ومجعـت  . واجلهاد يف غرب أفريقيا، وأنصار الدين، وتنظيم القاعدة يف بالد املغـرب اإلسـالمي             
تعرضــن لالغتــصاب مــن جانــب عــدة أفــراد مــن  بنــات األمــم املتحــدة معلومــات عــن حــاالت 

ل حركـة التوحيـد     بَـ  مـن قِ   حـاالت تـزويج نـساء وفتيـات قـسراً         وأبلـغ عـن     . اجلماعات املسلحة 
واجلهاد يف غرب أفريقيا، وأنصار الدين، وتنظيم القاعـدة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي يف مجيـع                   

بنـاهتم للـزواج مـن أعـضاء هـذه       أُجربوا علـى تـسليم      اآلباء  قيل إن   و. املناطق اخلاضعة لسيطرهتا  
تعرضــت تلــك الفتيــات كــثريا مــا و. الســترقاق اجلنــسياجلماعــات، ممــا أدى إىل االغتــصاب وا

ووردت أيـضا  . عدة رجـال يف معـسكرات هـذه اجلماعـات         ِقَبل  لالغتصاب بشكل متكرر من     
اجملموعـة العرقيـة بـيال، وهـي طائفـة مـن الطـوارق تعتـرب                البنات املنتميات إىل    تقارير مفادها أن    

كثــر تعرضــا لالختطــاف ألغــراض أكــن ، “ذوي البــشرة الفاحتــة”أدىن ممــن يــسمون الطــوارق 
  .االعتداء واالستغالل اجلنسيني

 للــهجوم الــذي شــنته اجلماعــات املــسلحة علــى مشــال مــايل واالســتيالء عليــه   توكانــ  - ٩٧
 مدرسـة  ١١٥فقـد ُنهـب مـا جمموعـه     . الحقا آثار مدمرة علـى حـصول األطفـال علـى التعلـيم        

. لوثـت بالـذخائر غـري املنفجـرة       عسكرية أو ت  يف أغراض   تضررت أو قُصفت أو استخدمت       أو
الدراســة، مطاِلبــة بــأن ُيــدرَّس تفــسريها     كانــت تتــدخل يف  أن اجلماعــات املــسلحة  بــوأفيــد 
 املتـــبقني يف الـــشمالالتالميـــذ  يف املائـــة مـــن ٨٦كـــان ، ٢٠١٣فربايـــر /ويف شـــباط. للـــشريعة

  .يفتقرون إىل إمكانية احلصول على التعليميزالون  ال
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، أنــشأت حكومــة مــايل فريقــا عــامال مــشتركا بــني ٢٠١٢أكتــوبر /ويف تــشرين األول  - ٩٨
وتشمل أهداف هـذا الكيـان القيـام    . الوزارات ملنع ارتكاب االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال  

، فــضال عــن بعثــات حتقــق مــشتركة مــع    واســتخدامهمحبمــالت إعالميــة ملنــع جتنيــد األطفــال  
ــش     ــال يف ميلي ــدوليني للتأكــد مــن وجــود أطف ــشركاء ال ــذايت ال ــدفاع ال  / شــباط٧ويف . يات ال

تعمــيم مــشترك بــني الــوزارات بــشأن منــع جتنيــد األطفــال ومحايــة    ُوقَّــع علــى ، ٢٠١٣ فربايــر
  . ماعات مسلحة وإعادهتم إىل أسرهمجباملرتبطني منهم بالقوات املسلحة أو 

  
  ميامنار    

مـة  حكومـن جانـب      سلـسلة مـشجعة مـن االلتزامـات واإلجـراءات            ٢٠١٢عام  شهد    - ٩٩
فرقة العمـل   ظلت  ومع ذلك،   . ميامنار من أجل منع االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال وإهنائها        

وقـد وقعـت   . التقريـر ذا خـالل الفتـرة املـشمولة هبـ      توثـق حـدوث انتـهاكات       القطرية يف ميامنار    
شني وشـان بـني التامتـاداو       تـ خالل االشتباكات العسكرية يف واليـيت كا      االنتهاكات  غالبية هذه   

القــوات املــسلحة الوطنيــة شني، وكــذلك بــني تــ وجــيش اســتقالل كا)اجلــيش احلكــومي(كيــي 
وادث األخــرى عــن احلــوجنمــت . وجــيش واليــة شــان الــشمالية وجــيش واليــة شــان اجلنوبيــة 

وحــىت اآلن، ال تــزال . انفجــار قنابــل وذخــائر غــري منفجــرة يف واليــة كــايني ومنطقــة ســاغاينغ 
ية الوصول واألمن تقيد فرقة العمل القطرية، مما يشكل حتـديا           العوائق املتعلقة بالقدرات وإمكان   

  .للرصد والتحقق الشاملني
ومع أن عدد حاالت جتنيد األطفال واسـتخدامهم مـن قَِِبـل القـوات املـسلحة الوطنيـة                 - ١٠٠

اخنفض بسبب تدابري املنع وتعزيز عمليـات التجنيـد، ظـل جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـدعاة                   
القـوات املـسلحة    وارتفع عدد الشكاوى بشأن جتنيد القصر من جانـب          . ٢٠١٢للقلق يف عام    

يف صـفوف   زيـادة الـوعي     ل  نتيجـة  ٢٠١٢عـام   يف   ٢٧٤ إىل   ٢٠١١ يف عـام     ٢٣٦مـن   الوطنية  
إلثـارة  وعامـة اجلمهـور بـشأن مـسألة جتنيـد القـصر والقنـوات املتاحـة                 القوات املسلحة الوطنية    

ــا يف ذلــك مــن خــالل آ    ــشأن العمــل القــسري،    هــذه القــضايا، مب ــة ب ــة منظمــة العمــل الدولي لي
وجمموعــات محايــة الطفــل علــى املــستوى احمللــي، واجلهــات الوطنيــة والدوليــة الفاعلــة يف جمــال  

وتلقــت فرقــة . احلمايــة، واالتــصاالت املباشــرة مــع القواعــد العــسكرية والــوزارات ذات الــصلة
اجهة مع تكليفهم مبهام قتاليـة وغـري        العمل القطرية أيضا معلومات عن نشر أطفال يف خط املو         

خـالل الفتـرة    جنـدهتم القـوات املـسلحة الوطنيـة         وقد ُنشر تـسعة أطفـال       . قتالية على حد سواء   
شني، تـ شني، حيـث أَسـرهم واحتجـزهم جـيش اسـتقالل كا     تـ التقرير يف والية كا   ذا  املشمولة هب 

 /يف كــانون الثــاينم أُطلــق ســراحه، و٢٠١٢الــذي أبلــغ منظمــة العمــل الدوليــة يف أوائــل عــام 
  .٢٠١٣ يناير
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 وإضــافة إىل ذلــك، تلقــت فرقــة العمــل القطريــة تقــارير عــن ارتبــاط أطفــال جبماعــات - ١٠١
إىل وجـود أطفـال يف صـفوف جـيش          مت التحقـق منـها      وأشـارت تقـارير     . مسلحة غري حكومية  

 ٢٠١٢أبريـل   /وتعلقـت إحـدى احلـاالت يف نيـسان        . شني وجيش والية وا املتحد    تاستقالل كا 
 سـنة مـن قريـة يف       ١٤يبلغـون مـن العمـر       صـبية   شني باختطـاف ثالثـة      تبقيام جيش استقالل كا   

ــدة وايــن مــاو  ــة      . بل ــة أيــضا معلومــات عــن اســتخدام جــيش والي ــة العمــل القطري وتلقــت فرق
وزعمت التقارير كـذلك أن جـيش       . نقاط التفتيش وحراسة املكاتب   صبية للعمل يف    املتحد   وا

املطالبة بإرسال طفل واحد من كل أسرة يف مناطق وا املتمتعـة بـاحلكم              والية وا املتحد واصل     
وأفادت التقارير أيضا بوجـود أطفـال يف جـيش       . “اخلدمة العسكرية ”الذايت إليه من أجل أداء      

  .التحرير الوطين لكارين، وجملس السالم التابع له، ويف اجليش الكاريين
ة، والــذخائر غــري املنفجــرة، واهلجمــات   ووقــع أطفــال أيــضا ضــحايا لأللغــام األرضــي  - ١٠٢

واجلماعـات  القوات املسلحة الوطنيـة     بقذائف اهلاون والقنابل اليدوية، وتبادل إطالق النار بني         
القـوات املـسلحة   بني احلربية ، تكثفت األعمال ٢٠١٢ويف أواخر عام   . املسلحة غري احلكومية  

 ذلك الغارات اجلويـة والقـصف مـن    شني، مبا يفتشني يف والية كا ت وجيش استقالل كا   الوطنية
، فـضال عــن اسـتخدام األجهـزة املتفجـرة املرجتلـة مـن جانــب       القـوات املـسلحة الوطنيـة   جانـب  

بنــات  ٤و الــصبية  مــن ١٣وحتققــت فرقــة العمــل القطريــة مــن أن  . كاتــشنيجــيش اســتقالل 
 وواليـة  ،نييكـا  سنة قُتلوا يف مخس حـوادث يف واليـة    ١٧ إىل سنوات   ٣من  تتراوح أعمارهم   

ــة  . ، ومنطقــة ســاغاينغكاتــشني واجلماعــات املــسلحة غــري  وواصــلت القــوات املــسلحة الوطني
جـــيش التحريـــر الـــوطين لكـــارين، واحلـــزب     / احتـــاد كـــارين الـــوطين  هـــامبـــا في(احلكوميـــة 
وجــيش  ،)٧( الــدميقراطياخلــريياجلــيش الكــاريين، وجــيش كــارين  /الــوطين الكــاريين التقــدمي
استخدام األلغام األرضية لتقييد حركة األشخاص وعرقلة تنقـل القـوات     أيضا   )املتحد والية وا 

  .وحتديد مناطق العمليات
 يتعت األمم املتحدة وحكومة ميامنار حبـضور ممـثل        ، وقّ ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧ ويف   - ١٠٣
القــوات املــسلحة مــن جانــب واســتخدامهم  خطــة عمــل لوقــف ومنــع جتنيــد األطفــال  ةاخلاصــ
لإلشـراف  القـوات املـسلحة الوطنيـة       كـبري مـوظفي اتـصال يف        ُعـيَّن   الحـق،   ويف وقت   . الوطنية

كبـار  السؤولني  عـدداً مـن املـ     جلنة مشتركة تضم فرقـة العمـل القطريـة و         أُنشئت  على تنفيذها، و  
فرقــة العمــل القطريــة   ووضــعت .  احلكوميــةوزاراتالــمــن والقــوات املــسلحة الوطنيــة   مــن 
ت تشغيلية مفصلة لتحديد هوية األطفال والتحقـق منـها         إجراءااملسلحة الوطنية أيضا     القواتو
  .تسرحيهمالقيام بو

__________ 
 ر امسـه غّي) A/66/782-S/2012/261(السنوي احلادي عشر تقريري جيش كارين البوذي الدميقراطي، املذكور يف      )٧(  

 .باو كارين تو هكلو بصفته اجلناح العسكري ملنظمة “جيش كارين اخلريي الدميقراطي”  إىل٢٠١١يف عام 
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القـوات املـسلحة    مراكز التنسيق العـسكرية يف      أجرت  ،  ٢٠١٢سبتمرب  / وطوال أيلول  - ١٠٤
الـــضباط موجهـــة إىل خطـــة العمـــل يف كـــل قيـــادة إقليميـــة،  بـــشأن دورات تدريبيـــة الوطنيـــة 

ت القــوات وأصــدر. ودين يف كتائبــهم وتــسجيلهماملــسؤولني عــن حتديــد هويــة األطفــال املوجــ
مواد إعالميـة لتوزيعهـا علـى     أُعدت  توجيهات بشأن تنفيذ خطة العمل و     املسلحة الوطنية أيضا    

بــدأت القــوات املــسلحة الوطنيــة وإضــافة إىل ذلــك، . مجيــع العــسكريني علــى اخــتالف رتبــهم
. ٢٠١٢ســبتمرب /يف أيلــولفــال  ط٤٢عمليــة لتحديــد اهلويــة والتحقــق منــها، أدت إىل تــسريح 

 أنـشئ جملـس يف كـل    ٢٠١٢أكتـوبر  /منـذ تـشرين األول    ت القوات املسلحة الوطنية بأنه      وأفاد
ذكـر  وأصـدر القائـد العـام كـذلك توجيهـا           . قيادة إقليمية للتحقق من سن مجيع اجملندين اجلدد       

قوبـات  قـانون الع   مـن    ٣٧٤البنـد   مبوجـب   فيه أن من جيندون أطفاال سُتتخذ إجراءات ضـدهم          
الــصدد، أبلغــت احلكومــة فرقــة ذلــك يف و.  مــن قــانون خــدمات الــدفاع٦٥والبنــد يف ميامنــار 

اتُّخـذت تـدابري تأديبيـة    كانـت قـد   ، ٢٠١٢نوفمرب /العمل القطرية أنه حبلول هناية تشرين الثاين     
  .لقيامهم بتجنيد أطفال واستخدامهم من ضباط الصف ١٥٤  من الضباط و٣٠ضد 
 القلق يساور فرقة العمل القطرية بشأن إمكانية وصول األمم املتحـدة            ذلك، ظل  ومع - ١٠٥

ــة التابعــة   ــة إىل الكتائــب العامل ــوات املــسلحة الوطني ــسمرب /ويف كــانون األول. للق ، ٢٠١٢دي
سيخـضع  أن الوصـول إىل هـذه الكتائـب    بـ  العمل القطريـة   فرقةَأبلغت القوات املسلحة الوطنية     

  . وحدات التجنيد ومرافق التدريب رصدة منعند انتهاء األمم املتحدللنظر 
ــد      عمــالً خب و- ١٠٦ طــة العمــل، التزمــت حكومــة ميامنــار أيــضا بتيــسري عمليــات وقــف جتني

األطفــال مــن ِقبــل اجلماعــات املــسلحة غــري احلكوميــة، وتيــسري تــسريح وإعــادة إدمــاج مجيــع     
ذا الفتـرة املـشمولة هبـ     غـري أن األولويـة أعطيـت خـالل          . األطفال يف األراضي اخلاضعة لسيادهتا    

للجهود الرامية إىل ضمان توقيـع خطـة العمـل ودعـم حتديـد هويـة األطفـال وتـسرحيهم               التقرير
  .القوات املسلحة الوطنيةمن 
القـوات املـسلحة   ندين القـصر مـن   اجمل من ٩٧، مت تسريح ما جمموعه      ٢٠١٢ ويف عام    - ١٠٧

ــة ــسريح . الوطني ــن ٤٢ومت ت ــك  م ــل   أولئ ــار خطــة العم ــسريح أقــيم يف    يف إط ــل ت خــالل حف
 يف إطار آلية منظمة العمل الدولية بـشأن العمـل         ٤٥، يف حني مت تسريح      ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

 حالـة جديـدة     ٢٥، عرضـت فرقـة العمـل القطريـة          ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول  . القسري
من حـاالت جتنيـد القـصر الـيت وردت عـن طريـق آليـة منظمـة العمـل الدوليـة للـشكاوى علـى                       

. من أجل التحقق منها يف إطار خطة العمـل        القوات املسلحة الوطنية    كبري موظفي االتصال يف     
ــافة إىل ذلـــك، أفـــادت احلكومـــة   ــتملني ُرِفـــضوا يف  ٥٣٨أن بـــوإضـ ــدد احملـ  مـــن اجملنـــدين اجلـ

  .من القُّصرلكوهنم وذلك للتجنيد الفرز توطئة  يف مرحلة ٢٠١٢ عام
  



A/67/845
S/2013/245

 

36 13-31165 
 

  يها القدس الشرقية، وإسرائيلاألرض الفلسطينية احملتلة، مبا ف    
، تواصل تـضرر األطفـال الفلـسطينيني واإلسـرائيليني مـن حالـة الـرتاع                ٢٠١٢ يف عام    - ١٠٨

ففــي الــضفة الغربيــة، ظــل عــدد األطفــال الفلــسطينيني الــذين قتلــوا وأصــيبوا خــالل    . الــسائدة
وطـوال الفتـرة    . املظاهرات والعنف من جانـب املـستوطنني اإلسـرائيليني مـدعاة للقلـق الـشديد              

املشمولة هبذا التقرير، شهد العنف بـني اجلماعـات املـسلحة يف غـزة والقـوات اإلسـرائيلية هبـذا                    
التقرير عدة تصعيدات أسفرت عن قتـل وإصـابة أطفـال فلـسطينيني، فـضال عـن إصـابة أطفـال                    

 صـــبيا ٤٠( طفـــال فلـــسطينيا ٥٠وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة هبـــذا التقريـــر، قُتـــل  . إســـرائيليني
يف األرض الفلــسطينية احملتلــة، )  بنتــا٢٥ صــبيا و ٦٤٠( غريهــم ٦٦٥وأصــيب ) بنــات ١٠ و
 طفال إسرائيليا يف إسـرائيل، ممـا ميثـل زيـادة كـبرية مقارنـة                ١٧فيها القدس الشرقية، وجرح      مبا

  . ٢٠١١ بعام
 طفال فلسطينيا، منـهم     ٥٥٢ ويف الضفة الغربية، قتل أربعة صبية فلسطينيني، وأصيب          - ١٠٩
ومن األطفال األربعة الذين قتلوا راح اثنـان        .  بنتا جبراح خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير       ١٦

ويف . ضــحية ذخــائر غــري منفجــرة، وأصــيب اثنــان بــنريان القــوات اإلســرائيلية أثنــاء مظــاهرات 
 ســنة فقتــل يف مدينــة ١٧، أُطلقــت النــار علــى صــيب عمــره ٢٠١٢ديــسمرب /كـانون األول  ١٢

ومنـــذ منتـــصف تـــشرين . دميـــة، عنـــد نقطـــة التفتـــيش عنـــد مـــدخل حـــي املـــشارقةاخلليـــل الق
، لوحظت زيادة يف استعمال القوة املميتة من جانـب القـوات اإلسـرائيلية              ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

وأصـيب  . يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية، ممـا تـضرر منـه األطفـال أيـضا        
 ٦٩خــالل املظــاهرات يف اشــتباكات مــع القــوات اإلســرائيلية؛    طفــال فلــسطينيا جبــراح  ٤٣٦

منهم أثنـاء عمليـات عـسكرية اسـُتخدمت فيهـا الـذخرية احليـة، واالعتـداء اجلـسدي، وإطـالق                  
عبوات الغاز والرصاص املعدين املغطى باملطاط، أو من جراء استنشاق الغـاز املـسيل للـدموع،                

ولــئن كــان املــستوطنون . ذخائر غــري املنفجــرة نتيجــة للــ٨ نتيجــة لعنــف املــستوطنني، و ٣٩و 
 طفـال جبـراح نتيجـة لالعتـداء     ١٨، فقـد أصـابوا   ٢٠١٢اإلسرائيليون مل يقتلـوا أطفـاال يف عـام          

. اجلــسدي، أو الرشــق باحلجــارة، أو اســتخدام قنابــل املولوتــوف، أو اســتخدام الــذخرية احليــة  
ســرائيلية إثــر صــدامات بــني  طفــال جبــراح نتيجــة لتــدخل القــوات اإل ٢١وأصــيب مــا جمموعــه 

  . الفلسطينيني واملستوطنني اإلسرائيليني
 طفال فلسطينيا خالل الفترة املـشمولة هبـذا التقريـر، قتلـت الغالبيـة               ٤٦ ويف غزة، قُتل     - ١١٠

.  يف غــزة٢٠١٢نــوفمرب /يف تــشرين الثــاين“ عمــود الــسحاب”العظمــى منــهم خــالل عمليــة  
نـوفمرب، تـصاعدت حـدة العنـف املـسلح بـصورة            /لثـاين وخالل األسبوعني األولني من تـشرين ا      

متقطعة، إذ هامجت القـوات اإلسـرائيلية أهـدافا شـىت داخـل غـزة، وأطلقـت مجاعـات مـسلحة                     
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/  تـــشرين الثـــاين٢١ و ١٤ويف الفتــرة مـــا بــني   . فلــسطينية صـــواريخ علــى جنـــوب إســـرائيل  
ــوفمرب ــل ٢٠١٢ ن ــرائيلية   ٣٢، قت ــة إس ــارات جوي ــسطينيا يف غ ــال فل ــة حــوادث  ويف.  طف  ثالث

أخرى، ُزعم أن أطفاال فلسطينيني قتلوا بصواريخ فلـسطينية كانـت تـستهدف إسـرائيل لكنـها                 
نـوفمرب، قتـل    /وعدا عن التصعيد الذي شـهده تـشرين الثـاين         . مل تبلغ أهدافها وسقطت يف غزة     

ة؛  طفال آخر نتيجة لغارات جوية إسرائيلية؛ وقُتـل ثالثـة أطفـال بقـذائف دبابـات إسـرائيلي                ١١
وقُتل صيب واحد يف عملية توغل للقوات اإلسـرائيلية يف غـزة؛ وقُتـل صـيب واحـد بـسبب سـوء         
التعامل مع سالح عثر عليه يف البيـت؛ وقُتـل صـيب آخـر بـسبب سـوء التعامـل مـع ذخـرية غـري                          
منفجرة؛ وقُتل طفلني آخران من جـراء صـواريخ فلـسطينية اسـتهدفت إسـرائيل لكنـها مل تبلـغ                    

  . يف غزةأهدافها وسقطت 
 طفال آخر يف غـزة نتيجـة للعمليـات العـسكرية اإلسـرائيلية، أو خـالل                 ١١٣ وأصيب   - ١١١

ــرة    ــري املنفجــ ــذخائر غــ ــة للــ ــاهرات، أو نتيجــ ــع يف  . املظــ ــني وقــ ــادث معــ /  آذار٣٠ويف حــ
ــارس ــيب ٢٠١٢ مـ ــهم   ٢٣، أصـ ــاهرات، منـ ــاء مظـ ــبيا أثنـ ــوات  ٢١ صـ ــالق القـ ــسبب إطـ  بـ

  . ان من جراء شدة استنشاق الغاز املسيل للدموعاإلسرائيلية ذخائر حية، واثنان آخر
ففـي تـشرين    .  طفال إسـرائيليا جبـراح     ١٧ وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، أصيب        - ١١٢
، خــالل تــصاعد العنــف يف غــزة، أطلقــت مجاعــات فلــسطينية مــسلحة    ٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

 طفــال ١٤، أصــيب ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ويف . صــواريخ علــى جنــوب إســرائيل 
وأصـيب ثالثـة أطفـال إسـرائيليني آخـرين داخـل            .  أشهر ٨إسرائيليا جبراح، منهم رضيع عمره      

، أصيب اثنان من أطفال املستوطنني أثناء صـدامات         ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٠ويف  . الضفة الغربية 
ــة        ــل القدميـ ــة اخلليـ ــل مبدينـ ــي اخلليـ ــرائيليني يف حـ ــستوطنني اإلسـ ــسطينيني واملـ ــني الفلـ ويف . بـ

 ، ُجرحـت فتـاة عنـدما أصـيبت املركبـة الـيت كانـت علـى متنـها بـشيء                    ٢٠١٢أبريل  /نيسان ٨
  .رماه شخص جمهول يف ضواحي القدس

 سـنة قُتـل يف غـارة        ١٧، أفيد بأن صبيا فلـسطينيا عمـره         ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣ ويف   - ١١٣
لقـادر احلـسيين    جوية إسـرائيلية علـى دراجـة خباريـة كـان علـى متنـها أعـضاء مـن مجاعـة عبـد ا                       

، أفـادت تقـارير بـأن القـوات      ٢٠١٢فربايـر   / شـباط  ٢١ويف  . املسلحة يف عبسان، جبنوب غـزة     
وقـد أخـذت القـوات اإلسـرائيلية الـصيب          . اإلسرائيلية استخدمت صبيا فلسطينيا كدرع بشري     

 سنة والقاطن يف بيت عمار من مرتله وأجربته علـى الـسري أمـام مركبـة جيـب                   ١٥البالغ عمره   
ــسكر ية كــان ســكان القريــة يرشــقوهنا باحلجــارة، وذلــك يف انتــهاك ألمــر احملكمــة العليــا          ع

وخــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر،  . اإلســرائيلية القاضــي مبنــع اســتخدام الــدروع البــشرية  
وردت تقارير عن أربع حاالت أخـرى حاولـت القـوات اإلسـرائيلية فيهـا اسـتخدام أطفـال يف                    
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. سكرية اإلسرائيلية يف مـوقعي جميـدو اجللـم املخصـصني لالسـتجواب     أغراض االستخبارات الع 
 ســنة ألقــي ١٧ ســنة إىل ١٥وتعلقــت هــذه احلــاالت بــصبية فلــسطينيني تتــراوح أعمــارهم مــن 

القبض عليهم وُعرض علـيهم مبلـغ مـايل وإمكانيـة دخـول إسـرائيل وسـيارة أو هـاتف حممـول                      
  . هممقابل معلومات استخباراتية بشأن نشاطات يف قرا

، اســتمر اعتقــال واحتجــاز أطفــال فلــسطينيني علــى أيــدي القــوات    ٢٠١٢ ويف عــام - ١١٤
ويف . اإلسرائيلية بدعوى ارتكاهبم خمالفات أمنية، ومقاضـاهتم يف احملـاكم العـسكرية لألحـداث             

 صـبيا وبنـت واحـدة تتـراوح أعمـارهم      ١٩٤، كـان هنـاك   ٢٠١٢ديـسمرب  /هناية كانون األول 
نة رهـن االحتجـاز العـسكري اإلسـرائيلي بـدعوى ارتكـاهبم خمالفـات                سـ  ١٧ سـنة إىل     ١٢من  
 قـد   ٧٦ رهـن االحتجـاز الـسابق للمحاكمـة، وكـان            ١١٩ومن هـؤالء األطفـال، كـان        . أمنية

 طفـال حمتجـزا إىل      ٧٣واستنادا إىل دائرة السجون اإلسـرائيلية، ُنقـل         . أدينوا ويقضون عقوباهتم  
 مـن اتفاقيـة     ٧٦لة هبـذا التقريـر، يف خمالفـة للمـادة           سجون داخل إسرائيل خـالل الفتـرة املـشمو        

  . جنيف الرابعة
 ١١٥، وفيمــا يتعلــق حبــاالت االحتجــاز العــسكري تلــك، مت توثيــق  ٢٠١٢ ويف عــام - ١١٥

وأفـاد  . حالة من حاالت إساءة املعاملة من خالل إفادات كتابية مشفوعة بيمني تلقاها حمـامون     
عرضــهم للمعاملــة القاســية واملهينــة مــن جانــب القــوات   بت١١٥مجيــع الــصبية الفلــسطينيني الـــ  

اإلســرائيلية والــشرطة اإلســرائيلية، مبــا يف ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال احلــصر، ممارســة عــصب  
العينني والتقييد املؤمل أثناء إلقاء القبض والنقل واالستجواب؛ والتفتيش بالتجريد مـن املالبـس؛    

وُوضـع  .  يف ذلك الضرب والركـل، والتهديـد بـالعنف        واإلساءة اللفظية؛ والعنف اجلسدي، مبا    
 يومـا يف    ٢٠ صبيا أيضا يف احلـبس االنفـرادي ملـدة تتـراوح مـن يـوم واحـد إىل                    ٢١ما جمموعه   

مواقــع االســتجواب يف اجللــم وهاشــارون وبتــاح تيفكــا، وإضــافة إىل ســجن جميــدو داخــل          
  . إسرائيل
 علـى أن    ١٦٨٥سرائيلي رقم   ، نص األمر العسكري اإل    ٢٠١٢أغسطس  / آب ١ ويف   - ١١٦

األطفال الذين تعتقلهم القوات اإلسرائيلية وحتتجزهم جيب أن يعرضـوا علـى قـاضٍ يف غـضون                 
وصــدر أمــر . أربعــة أيــام مــن اعتقــاهلم، بــدال مــن الثمانيــة أيــام الــيت كــان مــسموحا هبــا ســابقا  

ــر يف   ــسكري آخـ ــاين ٢٨عـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــسان  ٢٠١٢نـ ــاذ يف نيـ ــز النفـ ــيدخل حيـ / ، سـ
، ســيقلص مــدة االحتجــاز الــسابق للمحاكمــة إىل النــصف، مــع الــنص علــى أن  ٢٠١٣ أبريــل

 سـاعة  ٢٤ سـنة ينبغـي أن ُيعرضـوا علـى قـاضٍ يف غـضون       ١٤األطفال الذين يقل عمرهم عن    
 سـنة إىل  ١٤ ساعة بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم مـن       ٤٨من اعتقاهلم، ويف غضون     

ــنة١٨ ــل ت  .  ســ ــك ميثــ ــم أن ذلــ ــدة     ورغــ ــعف املــ ــادل ضــ ــدة تعــ ــذه املــ ــزال هــ ــدما، ال تــ قــ
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ــصوى ــانون        القـ ــب قـ ــرائيليني مبوجـ ــال اإلسـ ــسبة لألطفـ ــة بالنـ ــسابق للمحاكمـ ــاز الـ لالحتجـ
  . اإلسرائيلي األحداث

، ظلت التقارير تفيد بوقوع عدد كبري من االعتداءات على املـدارس            ٢٠١٢ ويف عام    - ١١٧
وقـد  . الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية     واملرافق التعليمية يف كل من إسرائيل واألرض        

، ٢٠١٢ حالة يف األرض الفلـسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس الـشرقية، يف عـام                    ٣٢١أُبلغ عن   
  . وأُبلغ عن سبعة اعتداءات على مدارس إسرائيلية. ٢٠١١ حالة يف عام ٤٦مقارنة مبا يبلغ 

ويف . ٢٠١٢يف الــضفة الغربيــة يف عــام  حــادث اعتــداء علــى مــدارس ٢٥ وأُبلــغ عــن - ١١٨
 حالة، دخلت القوات اإلسرائيلية أو حاولت دخول املباين املدرسـية أثنـاء عمليـات حبـث،                 ١١

أو إلزالة األعالم الفلسطينية من أسطح املدارس، أو ألسـباب أخـرى غـري معروفـة، ممـا تـسبب                 
 أربــع حــاالت أخــرى، ويف. يف تعطيــل الدراســة، وإحلــاق أضــرار باملــدارس يف بعــض األحيــان 

ويف ارتفـاع  . أطلقت القوات اإلسرائيلية الذخرية احلية أو الغـاز املـسيل للـدموع علـى املـدارس        
يف عدد احلوادث مثري للقلق، قام مستوطنون إسرائيليون من مـستوطنة يتـسهار برشـق مدرسـة                 

 يف ويف إحـدى احلـاالت علـى اخلـصوص،    . يف أربـع مناسـبات منفـصلة     ) نـابلس (قرية عوريـف    
، أدى الرشـــق باحلجـــارة الـــذي قـــام بـــه املـــستوطنون إىل انـــدالع  ٢٠١٢أبريـــل / نيـــسان٢٣

اشتباكات بني الفلسطينيني والقوات اإلسـرائيلية ومـستوطنني مـن يتـسهار، أُطلـق بعـدها الغـاز             
وإضـافة إىل ذلـك،     . املسيل للدموع على الفلسطينيني، مما أدى إىل إصـابة مثانيـة أطفـال جبـراح              

اسبات، اقتحمت القوات اإلسرائيلية أيضا مدرسة احلـاج معـزوز املـصري الثانويـة              ويف ست من  
  . للبنات لتوفري األمن يف املنطقة للمستوطنني اإلسرائيليني خالل مناسبات دينية ليلية

 ووقعت األغلبية العظمى من احلوادث اليت تضررت هبا املدارس يف غزة يف الفترة بـني               - ١١٩
ــشرين الثــاين ٢١ و ١٤ ــوفمرب / ت ــة العــسكرية اإلســرائيلية  ٢٠١٢ن ــاء العملي ــضرر  . ، أثن ــد ت وق
 من املباين املدرسية نتيجة للغارات اجلوية اإلسرائيلية على املواقع اجملاورة هلـا،             ٢٨٥جمموعه   ما

وتكبـدت سـتة مراكـز صـحية تابعـة لألونـروا        .  من مباين املدارس التابعة لألونروا     ٦٠من بينها   
  . نوفمرب/تصعيد الذي شهده تشرين الثاينأيضا أضرارا خالل ال

 ويف جنــوب إســرائيل، تــضررت ســتة مــن املبــاين املدرســية مــن جــراء الــصواريخ الــيت  - ١٢٠
. ٢٠١٢نــوفمرب /أطلقتــها مجاعــات مــسلحة فلــسطينية أثنــاء األعمــال احلربيــة يف تــشرين الثــاين 

صـواريخ مـن     بـسبب إطـالق      ٢٠١٢مارس  / آذار ١١وتضررت مدرسة أخرى يف بري سبع يف        
ومل ُيبلــغ عــن حــدوث أي إصــابات لألطفــال نتيجــة هلــذا احلــادث، ألن املدرســة كانــت . غــزة

  . مغلقة يف ذلك اليوم كتدبري وقائي
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  الصومال    
 ٤ ٦٦٠، وثقت فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ يف الـصومال                ٢٠١٢ يف عام    - ١٢١

تعلق بتجنيد األطفـال واسـتخدامهم       حالة منها ت   ٢ ٠٥١حالة انتهاكات ضد األطفال، كانت      
وأفيــد عــن جتنيــد القــوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة    ).  بنتــا٤٣ مــن الــصبية و ٢ ٠٠٨(

وضغطت حركة الشباب أيـضا علـى       . لألطفال من خميمات املشردين داخليا واملدارس والقرى      
  . املعلمني كْي يقوموا بتجنيد تالميذ

ــاين     - ١٢٢ ــي اجلـ ــشباب هـ ــة الـ ــت حركـ ــسي  وكانـ ــال   ١ ٧٨٩(الرئيـ ــد ألطفـ ــة جتنيـ  حالـ
وحـدث مـا جمموعـه      ).  حالـة  ١٧٩(، تليها القوات املـسلحة الوطنيـة الـصومالية          )واستخدامهم

ــى خطــة عمــل يف        ٥٣ ــصومالية عل ــة ال ــة االنتقالي ــد أن وقَّعــت احلكوم ــن تلــك احلــاالت بع  م
، ٢٠١٢بتمرب  سـ / أيلول ٩ويف  . )٨( لوقف ومنع جتنيد واستخدام األطفال     ٢٠١٢يوليه  /متوز ٣

 ١٧ سـنة إىل    ١٦جندت القوات املسلحة الوطنية الصومالية مخسة صبية تتراوح أعمارهم مـن            
وكان الصبية مـرتبطني حبركـة الـشباب سـابقا وفـروا منـها لالنـضمام         . سنة يف مقاطعة بيليتوين   
وإضـــافة إىل ذلـــك، أفـــادت التقـــارير بـــأن إحـــدى البنـــات قامـــت يف . إىل القـــوات احلكوميـــة

وكانــت .  بتنفيــذ هجــوم انتحــاري اســتهدف املــسرح الــوطين الــصومايل ٢٠١٢أبريــل /نيــسان
ميليشيات حركة أهل السنة واجلماعة، وهي ميليشيا متحالفة مع احلكومـة أُدجمـت يف القـوات                

 حالة من حـاالت جتنيـد األطفـال         ٥١، مسؤولة عن    ٢٠١٢املسلحة الوطنية الصومالية يف عام      
، جندت حركة أهل السنة واجلماعة سـتة أطفـال          ٢٠١٢رباير  ف/ شباط ١٨ويف  . واستخدامهم

  .  سنة يف مقاطعة بيليتوين١٧ سنة إىل ١٥تتراوح أعمارهم من 
ــة مــن   ٢٠١٢ ويف عــام - ١٢٣ ــة العمــل القطري ــل   ٢٩٦، حتققــت فرق ــة مــن حــاالت قت  حال

ــة مــن حــاالت تــشويه األطفــال   ٤٨٥و )  بنتــا٦٢ صــبيا و ٢٢٨(األطفــال   صــبيا ٣٢٦( حال
ــا١٣٢ و ــة      ).  بنت ــسلحة جمهول ــذكورة مجاعــات م ــل امل ــات القت ــت عملي ــد ارتكب ، )١١١(وق

واسـتنادا إىل مـا ذكرتـه       ). ٧٠(، والقـوات املـسلحة الوطنيـة        )٩٤(وميليشيات حركة الشباب    
منظمة الصحة العامليـة، عاجلـت املستـشفيات الرئيـسية األربعـة املوجـودة يف مقديـشو إصـابات                   

 طفال دون سن اخلامـسة خـالل الفتـرة املـستعرضة يف هـذا      ٢٣٠نامجة عن األسلحة أصيب هبا      
وجنمت معظم احلاالت اليت حتققت منها فرقة العمل القطريـة عـن تبـادل إطـالق النـار                  . التقرير

مارس، مثال، أصابت رصاصات طائشة ثالثـة أطفـال         / آذار ١٠ففي  . واهلجمات مبدافع اهلاون  
شـتباك بـني حركـة الـشباب والقـوات املـسلحة             سـنة أثنـاء ا     ١٤تتراوح أعمـارهم مـن سـنة إىل         

__________ 
، أصبح اسم احلكومة االحتادية االنتقالية حكومة       ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٠بعد تنصيب الربملان االحتادي يف        )٨(  

 . الصومال االحتادية، وأصبح اسم قواهتا العسكرية القوات املسلحة الوطنية الصومالية
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وُزعم أيضا أن أطفاال قُتلوا بـسبب قيـامهم   . الوطنية يف قرية ُيركُد، مقاطعة بردال، منطقة باي      
يناير، قتلت حركة الشباب صبيا مرتبطا هبا يبلغ مـن العمـر            / كانون الثاين  ١٨ففي  . بالتجسس

. التجسس لصاحل القوات املـسلحة الوطنيـة   عاما يف مقاطعة رابذور، مبنطقة باكول، بتهمة    ١٥
، تلقــت فرقــة العمــل القطريــة ادعــاءات بــسوء معاملــة أطفــال   ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١٦ويف 

كانــت القــوات املــسلحة الوطنيــة الــصومالية يف مقاطعــة أفغــويي، مبنطقــة شــبيلي الــسفلى هــي   
الوطنيـة عـشرة أطفـال      واسـتنادا إىل مـصادر موثوقـة، اعتقلـت القـوات املـسلحة              . املتورطة فيها 

وُيــزعم أن هــؤالء األطفــال تعرضــوا . واحتجــزهتم لالشــتباه يف أهنــم أعــضاء يف حركــة الــشباب
بيـد أن   . لسوء معاملة وأفعال تعد مبثابة تعذيب أثنـاء وجـودهم رهـن االحتجـاز لـدى الـشرطة                 

  . هذه املعلومات مل يتسن التحقق منها
 ٢١٣، تلقـت فرقـة العمـل القطريـة تقـارير عـن               وخالل الفتـرة املـشمولة هبـذا التقريـر         - ١٢٤

 صــبية، معظمهــا يف وســط وجنــوب ٣ بنــات و ٢١٠حالــة مــن حــاالت العنــف اجلنــسي ضــد 
ــة   . الــصومال ، وحركــة الــشباب )١١٩(وُعزيــت هــذه احلــوادث إىل القــوات املــسلحة الوطني

كومــة وعقــب انتــهاء الفتــرة االنتقاليــة وتــشكيل احل). ٤٣(، ومجاعــات مــسلحة جمهولــة )٥١(
 أقـرت فيـه بـأن قواهتـا         ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٥اجلديدة، أصـدرت احلكومـة بيانـا يف         

وسـتتعاون ممـثليت    . املسلحة ترتكب العنف اجلنـسي، والتزمـت بوضـع هنايـة لتلـك االنتـهاكات              
  . اخلاصة مع احلكومة من أجل معاجلة هذه املسألة

نت حركة الشباب والقوات املسلحة الوطنيـة        وخالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، كا      - ١٢٥
وكانـت حركـة الـشباب      .  اعتـداء علـى املـدارس، علـى التـوايل          ١٤ و   ٥١أيضا مسؤولتني عن    

، وجوبـا الـسفلى     )٤( يف هـريان     ٢٠١٢ اعتـداء علـى املستـشفيات عـام          ١١أيضا مسؤولة عن    
  ). ١(، وجوبا الوسطى )٢(، وشبيلي الوسطى )٤(

 حالــة مــن حــاالت االختطــاف ١ ٥٣٣ القطريــة معلومــات عــن  وتلقــت فرقــة العمــل- ١٢٦
وقــد أُبلــغ عــن معظــم هــذه . خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر)  بنتــا٧٥ صــبيا و ١ ٤٥٨(

، والقـوات املـسلحة     )٧٨٠(احلاالت يف وسط وجنوب الصومال، وارتكبتـها حركـة الـشباب            
، علـى سـبيل املثـال،       ٢٠١٢مـايو   /ر أيـا  ٢٨ففـي   ). ٧٢٠(الوطنية وامليليشيات املتحالفة معهـا      

 سـنة  ١٧ سـنة إىل    ١٢ طفال تتراوح أعمـارهم مـن        ٣٠احتجزت القوات املسلحة الوطنية حنو      
وتتـابع فرقـة    . يف ممر أفغوي، مبنطقة شبيلي السفلى، لالشتباه يف أهنم أعضاء يف حركة الشباب            

ــة هــذا احلــادث   ــزال يتعــذر الوصــول إىل معظــم   . العمــل القطري ــصومال  ولكــن، ال ي أجــزاء ال
  . اجلنوبية والوسطى بسبب الوضع األمين املتقلب
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، استمر تـأثر وصـول املـساعدات اإلنـسانية بـسبب االعتـداءات الـيت                ٢٠١٢ ويف عام    - ١٢٧
ــاملني يف اجملـــال اإلنـــساين، وحـــواجز الطـــرق، وهنـــب اإلمـــدادات اإلنـــسانية،     اســـتهدفت العـ

 اعتــداءا علــى العــاملني يف جمــال تقــدمي ٩٦ووقــع مــا جمموعــه . ســيما يف جنــوب الــصومال وال
عمليـات حتويـل   ( حادث تدخل يف أنشطة املعونـة    ٢٧املعونة أو على األصول اململوكة هلم، و        

  .  حالة متصلة مبنع التنقل٢٠، و )وجهة املعونة أو النهب أو املصادرة أو التخريب
ة على خطة عمل لوضـع      ، وقعت احلكومة االحتادية االنتقالي    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٣ ويف   - ١٢٨

 ٢٠١٢أغــسطس / آب٦هنايــة لتجنيــد األطفــال واســتخدامهم، وعلــى خطــة عمــل أخــرى يف  
ــشويههم    ــال وت ــل األطف ــة لقت ــذ خطــيت العمــل     . لوضــع هناي ــدم احملــرز يف تنفي ولكــن كــان التق

املذكورتني حمدودا خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير بسبب فترة االنتخابات وتعـيني احلكومـة              
وأفــادت . ومــع ذلــك، تعهــد الــرئيس بــااللتزام بــشدة بتنفيــذ خطــيت العمــل كلتيهمــا . ديــدةاجل

احلكومة بأهنا أصدرت مبادئ توجيهية صارمة حتظر جتنيد األطفال يف قواهتا املـسلحة الوطنيـة،       
  . وبأهنا بصدد التخطيط لتنفيذ خطة العمل

ألمـم املتحـدة، جلنـة تقنيـة        ، أنشأت احلكومـة، مـع ا      ٢٠١٢أكتوبر  / ويف تشرين األول   - ١٢٩
، ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ٨ و   ٧ويف  . مشتركة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ خطيت العمل      

عقدت فرقة العمل القطرية حلقـة عمـل بـشأن التـصديق باالشـتراك مـع وزارة الـدفاع ووزارة                    
ح األطفـال   الداخلية لوضع اللمسات األخرية على اإلجراءات التشغيلية املوحدة ملعاملـة وتـسري           

الــذين يقعــون يف األســر أو يستــسلمون أو ينفــصلون بطريقــة أخــرى عــن اجلماعــات املــسلحة، 
والذين جيدون أنفسهم رهن االحتجاز لدى القوات املسلحة الوطنية أو بعثـة االحتـاد األفريقـي                

 وعلـى الـرغم مـن اجلهـود الـيت تبـذهلا بعثـة االحتـاد األفريقـي لتقليـل اخلـسائر بـني             . يف الصومال 
املدنيني، مل ُيحرز إال تقدم بطيء يف تنفيـذ خليـة حـصر اخلـسائر يف صـفوف املـدنيني وحتليلـها                      

غري أن بعثة االحتاد األفريقـي يف الـصومال أدرجـت تـدريبا علـى محايـة النـساء                   . واالستجابة هلا 
  .واألطفال كجزء من التدريب السابق للنشر الذي يتلقاه مجيع جنودها

  
  جنوب السودان    

 فرقـة العمـل القطريـة املعنيـة بالرصـد        حتققـت ،  الـيت يـشملها هـذا التقريـر        خالل الفترة    - ١٣٠
 الـذين تتـراوح أعمـارهم    ة مـن الـصبي  ٢٥٢واإلبالغ يف جنوب السودان مـن جتنيـد واسـتخدام      

 مـرتبطني بـاجليش الـشعيب       ١٠٦ومن ضمن هـؤالء األطفـال، كـان         .  سنة ١٧ سنة إىل  ١٤ من
بامليليشيا املتحالفـة مـع ديفيـد يـاو يـاو، وغابرييـل تاجنينيـانغ،            بطني  مرت ٦٨لتحرير السودان؛ و    

بامليليشيا املتحالفة مـع حـسن دينـغ يف واليـة مشـال حبـر الغـزال؛                مرتبطني   ٥٣وبيتر غاديت؛ و    
وجـرى التعـرف علـى    . بامليليشيا املتحالفة مع اجلنرال جـيمس كـوبرين نغـاري        مرتبطني   ٢٥ و
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 لتحريـر الـسودان يف قوافـل حتمـي مـسؤولني رفيعـي املـستوى،                أطفال مرتبطني باجليش الشعيب   
حيث كانوا يرتدون زي اجليش الشعيب لتحرير السودان، أثناء محالت التجنيد العسكري الـيت              

  .قام هبا هذا اجليش، ويف ثكناته
 بنـات  ٨ صـبيا و  ٢٣ بنـات قتلـوا، و      ٥ صبيا و    ١٨أن  ب وأفادت فرقة العمل القطرية      - ١٣١
واليات جونقلي، والوحدة، وأعايل النيل، وغرب حبر الغزال خالل الفترة املـشمولة             يف   أصيبوا

 وإصـابة ، أفيـد عـن مقتـل طفـل واحـد      ٢٠١٢ويف حادثني منفصلني وقعا يف عـام   . التقريرذا  هب
ليـشيا  يآخر عمره ست سنوات أثناء اشتباكات وقعت بني اجليش الشعيب لتحريـر الـسودان وامل   

 أربعــة أطفــال يف أصــيبوإضــافة إىل ذلــك، . او يــاو يف واليــة جــونقلياملتحالفــة مــع ديفيــد يــ
. والية الوحـدة  ب من جراء خملفات احلرب من املتفجرات يف مدينة بانتيو،           ٢٠١٢أبريل  /نيسان

 األطفــال نتيجــة لعمليــات وقــوع ضــحايا مــنوتلقــت أيــضا فرقــة العمــل القطريــة تقــارير عــن  
  .القصف اجلوي

التقرير، حصلت فرقة العمل القطرية على معلومـات عـن    ذا  ولة هب  وخالل الفترة املشم   - ١٣٢
وأشـارت املـزاعم إىل مـسؤولية جنـود اجلـيش      .  بنتا١٢مثاين حاالت عنف جنسي تعرضت هلا     

 مـن هـذه   ةالشعيب لتحرير السودان يف واليات جـونقلي والوحـدة وغـرب حبـر الغـزال عـن سـت               
العنــف ممارســة ختطــاف بنــات ألغــراض وأفــادت فرقــة العمــل القطريــة أيــضا عــن ا . احلــوادث
فقـد قـام رجـال مـسلحون مـن قبيلـة لـو نـوير، علـى           . يف سـياق الـرتاع الطـائفي      معهن  اجلنسي  

سـرت لعـدة أسـابيع وتعرضـت     والية جونقلي، حيـث أُ    بسبيل املثال، باختطاف بنت يف بيبور،       
ــر /خــر وقــع يف شــباط آويف حــادث . لالغتــصاب ــون ٢٠١٢فرباي  ، اغتــصب مــسلحون جمهول

  .والية الوحدةبيرتدون الزي العسكري بنتني يف ماينديت، 
أغــراض يف  مدرســة ١٨ وأفيــد عــن قيــام اجلــيش الــشعيب لتحريــر الــسودان باســتخدام - ١٣٣

. ٢٠١١ منـــذ عـــام  يف تلـــك األغـــراض منـــها١٣عـــسكرية، كـــان جيـــري بالفعـــل اســـتخدام 
فيـد عـن تـضرر أكثـر        وأ. ٢٠١٢من هـذه املـدارس حبلـول هنايـة عـام            مدرسة   ١٥أخليت   وقد
 /ويف تــشرين األول.  طفــل مــن جــراء االســتخدام العــسكري هلــذه املــدارس      ١٣ ٠٠٠ مــن

، أغلقــت مدرســة جوبــا داي الثانويــة يف واليــة وســط االســتوائية ملــدة أســبوع  ٢٠١٢ أكتــوبر
 باســـتخدام قمعـــا عنيفـــا طالبيـــة احتجاجـــات الـــشرطة الوطنيـــة جلنـــوب الـــسودان قمـــع بعـــد

  .احلية الذخرية
ــام يف و- ١٣٤ ــة ووُ   ١٢٩، اختطــف ٢٠١٢ ع ــات الطائفي ــال يف ســياق الرتاع ــ طف  كــونق ثِّ
 خمــتطفني يف  كــانوا أطفــال١١٠وأعيــد مــا جمموعــه .  يف عــداد املفقــودين طفــال آخــرين٢٤٣

وظلــت أمــاكن وجــود األطفــال البــاقني  . التقريــرذا واليــة جــونقلي خــالل الفتــرة املــشمولة هبــ 
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، زعــم أن أعــضاء يف اجلــيش الــشعيب لتحريــر ٢٠١٢غــسطس أ/يوليــه وآب/ويف متــوز. جمهولــة
ــة جــونقلي ١٣ ســنوات و ١٠الــسودان قــاموا باختطــاف بنــتني يبلــغ عمرامهــا    .  ســنة يف والي

وعلى الرغم من أن األمم املتحدة استفسرت مـن اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان عـن هـاتني                     
  .مل تتلق أي رد حىت اآلنفإهنا احلالتني، 

 مـن حـوادث منـع    ا حادثـ ١٩٧قة العمـل القطريـة تقـارير عمـا ال يقـل عـن         وتلقت فر  - ١٣٥
،  بــالقوةجممعــات املــساعدة اإلنــسانيةعلــى  اقتحــاموقــد أعــاق . وصــول املــساعدات اإلنــسانية

 قــدرة اجلهــات ،والتحــرش بالعــاملني يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية واالعتــداء اجلــسدي علــيهم  
وخــالل الربــع األول مــن   . صــول إىل الــسكان املــدنيني  الفاعلــة يف اجملــال اإلنــساين علــى الو   

يف جمــال املــساعدة يعملــون ، أفيــد عــن وقــوع تــسع حــوادث عنــف ضــد مــوظفني ٢٠١٢ عــام
  .اإلنسانية ارتكبها جنود اجليش الشعيب لتحرير السودان يف والييت وسط االستوائية وواراب

ــارس / آذار١٣ ويف - ١٣٦ ــى توق   ٢٠١٢م يــع اجلــيش الــشعيب   ، شــهدت ممــثليت اخلاصــة عل
. لتحرير السودان خطة عمل منقحة، كتجديد لاللتزام بوقف ومنع جتنيـد واسـتخدام األطفـال              

تتـألف  من أجل تنفيذ أحكـام خطـة العمـل          ومنذ التوقيع على خطة العمل، أنشئت جلنة وطنية         
من جلنة نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج جلنـوب الـسودان، وقـضاة عـسكريني تـابعني                   

لجيش الشعيب لتحريـر الـسودان، ومكتـب املتحـدث باسـم اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان،              ل
  .واألمم املتحدة

 ٤٢١ونتيجـة لـذلك، ُرفـض       .  هويتـهم  والتـبكري بتحديـد    وأنشئ نظام لفـرز األطفـال        - ١٣٧
وأصـدر  . ٢٠١٢ عـام    يف بنتا حاولوا التطوع يف اجلـيش الـشعيب لتحريـر الـسودان              ٢٩صبيا و   

ومتكـني األمـم املتحـدة مـن        خـالء املـدارس     إلاجليش سلـسلة مـن األوامـر العـسكرية          ذلك  أيضا  
 ثكنـة للجـيش   ٧١ لفرقـة العمـل القطريـة إمكانيـة الوصـول إىل      أتيحـت و. الوصـول دون عـائق  

وبـدأت أيـضا احلكومـة يف وضـع         . التقريـر ذا  الشعيب لتحرير السودان خالل الفترة املـشمولة هبـ        
اجليش بـ رف ارتبـاطهم     األطفـال الـذين عُـ      جممـوع ومن  . ل املواليد نظام للتسجيل املدين وتسجي   

 صـبيا  ٢٣٠ طفـال، أطلـق سـراح    ٢٥٢الشعيب لتحريـر الـسودان ومجاعـات امليليـشيا وعـددهم        
  .ومجع مشلهم مع أسرهم وقدم هلم الدعم إلعادة إدماجهم

  
  السودان    
  دارفور    

ــة بالرصــد  التقريــر، ســجلت فرقــة ا ذا  خــالل الفتــرة املــشمولة هبــ - ١٣٨ لعمــل القطريــة املعني
 حالة منـها    ١١ألطفال واستخدامهم، تعزى    ل حالة جتنيد    ٣١واإلبالغ يف السودان ما جمموعه      



A/67/845 
S/2013/245  
 

13-31165 45 
 

 حــاالت إىل ٣ حــاالت إىل الــشرطة االحتياطيــة املركزيــة؛ و  ٤إىل قــوات الــدفاع الــشعيب؛ و  
الــة إىل مجاعــات  ح١١حركــة العــدل واملــساواة؛ وحالتــان إىل القــوات املــسلحة الــسودانية؛ و 

ــها   ــد هويت ــسن حتدي ــسلحة مل يت ــة صــبي   . م ــساواة ثالث ــدل وامل ــراوح ةواختطفــت حركــة الع  تت
 يف مشـال دارفـور، لكنـهم متكنـوا مـن الفـرار              هم سنة ألغـراض جتنيـد     ١٧ إىل ١٤ منأعمارهم  

  .ويلتحقوا بأسرهم سراحهم أن تطلقواحتجزهتم القوات املسلحة السودانية بعد ذلك قبل 
 طفــــال ٥٧ أصــــيبو)  بنتــــا١٨ً و  صــــبيا٤٤ً( طفــــال ٦٢، قتــــل ٢٠١٢ عــــام  ويف- ١٣٩

 طفـال   ٢٧ومن هؤالء األطفال، قتـل      . أثناء العمليات احلربية يف دارفور    )  بنتا ١٥صبيا و    ٤٢(
من جراء الرصاص الطائش أثناء االشتباكات اليت وقعت بني مجاعات مسلحة مل يتـسن حتديـد                

 أطفـال   ٩ القوات املسلحة السودانية؛ ووقـع       شنتهات جوية    طفال أثناء غارا   ٢٦هويتها؛ وقتل   
 طفـال يف    ١١٩ -وقـوع ضـحايا مـن األطفـال         وتعزى الزيادة يف    . ضحايا لذخائر غري منفجرة   

ــام  عد العنــف بــني قــوات   ا إىل تــص- ٢٠١١ طفــال يف عــام  ٧١ ا يبلــغ مقارنــة مبــ ٢٠١٢ع
ــرة املــشمولة هبــ    ــال بــني   الذا احلكومــة واجلماعــات املــسلحة خــالل الفت ــر، وكــذلك االقتت تقري

  .اجملموعات اإلثنية يف خمتلف مناطق دارفور
 مــن حالــة اغتـصاب لبنـات تتــراوح أعمـارهن    ٣٦ وأفـادت فرقـة العمــل القطريـة عـن     - ١٤٠
ويف املناطق اخلاضـعة لـسيطرة احلكومـة، عزيـت عـدة            . ٢٠١٢ سنة يف عام     ١٧ إىلسنوات   ٥

شرطة الـ  و ، القوات املـسلحة الـسودانية     من بينها وحوادث اغتصاب موثقة إىل قوات احلكومة،       
وكـان  .  احلدود ، وقوات الشرطة، وقوات خمابرات     وقوات الدفاع الشعيب   ة، املركزي ةاالحتياطي

وال تعكــس هــذه األرقــام . رجــال مــسلحون مل يتــسن حتديــد هويتــهمأيــضا يف صــفوف اجلنــاة 
، إذ ظـل الوصـول إىل بعـض         النطاق الفعلي للعنف اجلنـسي املرتكـب ضـد األطفـال يف دارفـور             

  .املناطق حمدودا
 فـرض القيـود علـى حركـة اجلهـات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين           ظل،  ٢٠١٢ ويف عام    - ١٤١

فقد أثر تقييد احلركـة علـى الطريـق مـن         .  إيصال املساعدة إىل األطفال    يؤثر على ألسباب أمنية   
ويف أربـع مناسـبات   . عونـة اإلنـسانية   امل علـى الفاشر إىل الضعني، على سبيل املثال، تأثريا كـبريا          

لوصــول إىل منــاطق غــري  لمنفــصلة، أعــاق رفــض مــنح إذن جلهــات فاعلــة يف اجملــال اإلنــساين    
  . املساعدة اإلنسانية إىل األطفالتقدميخاضعة لسيطرة احلكومة 

التقريــر قيــام حركــة ذا يف الفتــرة املــشمولة هبــالــيت حــدثت  التطــورات وكــان مــن بــني - ١٤٢
 بتعـيني منـسق للعمـل مـع فرقـة العمـل القطريـة         ٢٠١٢ينـاير   /املساواة يف كـانون الثـاين     العدل و 

وبعد إجراء املزيد من املشاورات، أصـدرت       . فيما يتعلق بالشواغل ذات الصلة حبماية األطفال      
 فيـه جتنيـد األطفـال    ت أمـرا قياديـا حظـر     ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١١حركة العدل واملساواة يف     
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، قـــدمت احلركـــة إىل األمـــم املتحـــدة التزامـــا ٢٠١٢ســـبتمرب / أيلـــول٢٥واســـتخدامهم، ويف 
، ٢٠١٢نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . بإطالق سـراح األطفـال وتقـدمي تقريـر عـن التقـدم احملـرز              

فــصيل عبــد الواحــد أمــرا قياديــا حظــر فيــه جتنيــد األطفــال /أصــدر أيــضا جــيش حتريــر الــسودان
قيــادة التارخييــة تقريــرين مــرحليني حــدد فيهمــا  ال/وقــدم جــيش حتريــر الــسودان . واســتخدامهم

وعلــى الــرغم مــن أنــه كانــت . اخلطــوات املتخــذة يف ســبيل إهنــاء جتنيــد األطفــال واســتخدامهم
القيادة التارخيية بتجنيد األطفـال واسـتخدامهم       /هناك ادعاءات بشأن قيام جيش حترير السودان      

ُحذف جـيش حتريـر     و. من هذه االدعاءات  التقرير، مل يتسن التثبت     ذا  خالل الفترة املشمولة هب   
جنـاح  /جناح السالم، وجيش حتريـر الـسودان  /اإلرادة احلرة، وحركة العدل واملساواة /السودان

، نظـــرا لعـــدم تـــوافر أي معلومـــات عـــن جتنيـــد األطفـــال  هـــذا التقريـــرالـــسالم مـــن مرفقـــات 
تكـن نـشطة     مل   اجلماعات، وألن هذه    ٢٠١٢ من جانب هذه اجلماعات يف عام        همواستخدام
  .عسكريا
 وأبلغت حكومة السودان فرقة العمل القطرية أن وزارة الدفاع أعطت موافقتها علـى              - ١٤٣

وضــع خطــة عمــل إلهنــاء جتنيــد واســتخدام األطفــال وأن هــذا ســينطبق أيــضا علــى اجلماعــات  
 وأعيـد تأكيـد هـذا االلتـزام       . األخرى التابعة للقـوات املـسلحة، مبـا فيهـا قـوات الـدفاع الـشعيب               

  .٢٠١٣أبريل /لبعثة األمم املتحدة التقنية اليت زارت السودان يف نيسان
، أنـــشأت حكومـــة الـــسودان جلنـــة وطنيـــة حلقـــوق ٢٠١٢ينـــاير / ويف كـــانون الثـــاين- ١٤٤

أنــشأ مفــوض و ،اإلنــسان لرصــد انتــهاكات حقــوق اإلنــسان وحقــوق الطفــل والتحقيــق فيهــا  
وبـذلت أيـضا شـرطة الـسودان        . سـرة والطفـل   الشرطة آلية التنسيق الوطنية لوحـدات محايـة األ        

 محاية األسـرة والطفـل التابعـة هلـا جهـودا للتحقيـق يف حـاالت االنتـهاكات املرتكبـة                     اتووحد
ــومني        ــاة املزعـ ــن اجلنـ ــدد مـ ــى عـ ــبض علـ ــاء القـ ــة أدت إىل إلقـ ــي عمليـ ــال، وهـ ــد األطفـ . ضـ

دارفــور ، علــى ســبيل املثــال، حكمــت حمكمــة زالنجــي يف وســط ٢٠١٢يوليــه /متــوز ١٨ فــيف
 عمرهـا  ه طفلـة غتـصاب ال عامـا    ٢٠على جنـدي مـن القـوات املـسلحة الـسودانية بالـسجن ملـدة                

  .مثاين سنوات
 من األطفـال الـذين أطلـق سـراحهم جـيش            ١٢٠ قائمة تضم    ٢٠١١ وقدمت يف عام     - ١٤٥

القيـادة التارخييـة إىل جلنـة نـزع الـسالح والتـسريح وإعـادة اإلدمـاج للـسودان،                   /حترير الـسودان  
. ٢٠١٣ينــاير /وبــدأت عمليــة تــسجيل هــؤالء األطفــال يف كــانون الثــاين. األمــم املتحــدة إىلو

وإضــافة إىل ذلــك، قــدمت العمليــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور          
 مـن القـادة واملقـاتلني التـابعني حلركـة           ١١٨التدريب املتعلق حبقـوق الطفـل ومحايـة الطفـل إىل            

  .لة يف الفاشر ونياالالتحرير والعدا
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  )لنيل األزرق ومنطقة أبييجنوب كردفان ووالية ا(املناطق الثالث     
 صــبيا تتــراوح ١٢٥التقريــر، أفيــد عــن جتنيــد واســتخدام ذا  خــالل الفتــرة املــشمولة هبــ-١٤٦

 ســنة مــن قبــل القــوات املــسلحة واجلماعــات املــسلحة يف جنــوب     ١٧ إىل ١١ مــنأعمــارهم 
ــان  ــة)٣١(كردفـ ــل األزرق ، وواليـ ــي  )٤٦( النيـ ــة أبيـ ــؤالء  ). ٤٨(، ومنطقـ ــمن هـ ــن ضـ ومـ

قطاع الـشمال؛    - طفال من قبل احلركة الشعبية لتحرير السودان         ٦٥األطفال، أفيد عن جتنيد     
 طفــال مــن قبــل اجلــيش الــشعيب لتحريــر   ٤٨بــل قــوات الــدفاع الــشعيب؛ و   طفــال مــن ِق١٢و 

 ادعاءات بقيام احلركـة الـشعبية لتحريـر      ىقلت األمم املتحدة ت   ظلتوإضافة إىل ذلك،    . السودان
قطـــاع الـــشمال بتجنيــد واســـتخدام األطفـــال يف املنــاطق الـــيت ال تـــسيطر عليهـــا    -الــسودان  
 ظـل مـن املتعـذر التحقـق مـن هـذه االدعـاءات بـسبب القيـود املفروضـة علـى                       ولكن. احلكومة

  .إمكانية الوصول
 طفـال يف كـادقلي وطفـل    ٣١ن قتـل  ، تلقت األمم املتحدة تقـارير عـ  ٢٠١٢ ويف عام    - ١٤٧

 ، أسفرت تـسع عمليـات قـصف جـوي وقـصف           ويف ذلك الصدد  . أبيي/واحد جنوب كردفان  
وعزيـت  . اً واحـد  اً أعمـار بعـضهم شـهر      ال تتجـاوز   وعـشر بنـات،      ة عن قتل عشرة صـبي     أرضي
 ة طفال إىل القوات املسلحة السودانية، يف حني عزيـت ثالثـ    ١٥ حوادث انطوت على قتل      ةست

ت الـذخائر غـري     دوأ. قطـاع الـشمال    - ث أخـرى إىل احلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان           حواد
 ثالثـة وأربعـني طفـال يف        إصـابة وأفيـد عـن     .  وتـشويه صـيب واحـد      ةاملنفجرة إىل قتل ثالثـة صـبي      

 نتيجة لعمليات القصف اجلوي والقـصف الـربي         منهم ٤١): ١(وأبيي  ) ٤٢(جنوب كردفان   
قطـاع الـشمال؛     - ودانية واحلركـة الـشعبية لتحريـر الـسودان        من جانب القـوات املـسلحة الـس       

  .وواحد نتيجة للنريان املتقاطعة؛ وطفل واحد نتيجة للذخائر غري املنفجرة
 وعلــى الــرغم مــن أن حكومــة الــسودان أتاحــت إمكانيــة حمــدودة لوصــول املــوظفني    - ١٤٨

 املـساعدات  واقـدم كـي ي احلكومة  املناطق اليت تسيطر عليها إىلالوطنيني التابعني لألمم املتحدة  
ــة النيــل       اإلنــسانية، كانــت حركــة املــوظفني الــدوليني خــارج عاصــمة جنــوب كردفــان ووالي

ومل يكن من املمكن إيصال املـساعدات اإلنـسانية إىل األطفـال يف املنـاطق الـيت            . األزرق مقيدة 
ومـة الـسودان   وواصلت حك .  قطاع الشمال  - استولت عليها احلركة الشعبية لتحرير السودان     

فرض القيود على إمكانية وصول اجلهات الفاعلـة يف اجملـال اإلنـساين يف كـل مـن املنـاطق الـيت                      
. الـيت ال تـسيطر عليهـا يف واليـة النيـل األزرق وجنـوب كردفـان                تلك  تسيطر عليها احلكومة و   

ق وكان التحقق من التقـارير عـن االنتـهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال أمـرا مـستحيال يف املنـاط            
  .اليت ال تسيطر عليها احلكومة
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 ويف عملية حتقق مع جلنة نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج للـسودان، دعمـت                 - ١٤٩
مـع مشلـهم     طفال كانوا مرتبطني سابقا جبماعات مـسلحة، حيـث جُ          ١٨األمم املتحدة تسجيل    

 للحركـة    طفـال آخـرون مـن معـسكر تـابع          ٤٢ر  وفّـ . مع أسرهم وتلقوا دعما إلعادة إدماجهم     
قطـــاع الـــشمال وجـــرى تـــسجيلهم يف برنـــامج نـــزع الـــسالح   - الـــشعبية لتحريـــر الـــسودان

ــل األزرق    ــة الني ــاج يف والي ــادة اإلدم ــسريح وإع ــشمولة هبــ  . والت ــرة امل ــر، ذا وخــالل الفت التقري
ــسودان   ــر ال ــشعبية لتحري ــدخول يف حــوار مــع األمــم     - التزمــت احلركــة ال قطــاع الــشمال بال

  .ود أطفال ضمن صفوفهااملتحدة ملعاجلة وج
  

  اجلمهورية العربية السورية    
 حالـة األطفـال يف مجيـع جمـاالت       تتـدهور قـد   و.  دخل الرتاع الـسوري عامـه الثالـث        - ١٥٠

بـني مـن قُتلـوا حـىت اآلن الـذين يقـدر عـددهم                األطفـال     مـن   آالف وكان هناك عدة  . االهتمام
يبوا بإصـابات خطـرية يف أعمـال      فقد قُتل أطفال كثريون أو أص     .  شخص ٧٠ ٠٠٠يتجاوز   مبا

 أو جنـوا مـن      يـصابون  آالف آخرون أفرادا من أسـرهم يقتلـون أو           القصف والقتال، بينما شهد   
ــازهلم ومدارســــهم اجلــــوي الــــشديد والقــــصف األرضــــي وإطــــالق القــــذائف القــــصف   ملنــ

وشـهدت أيـضا الفتـرة املـشمولة هبـذا          . تعرضهم لكرب نفسي حاد   ومستشفياهتم، مما أدى إىل     
قيــام مجاعــات مــسلحة باســتخدام أســاليب اإلرهــاب، مثــل  وتر ارتفاعــا شــديدا يف حــاالت التــ

تفجري السيارات املفخخة وغريها من القنابل، يف املنـاطق املدنيـة، مبـا يف ذلـك قـرب املـدارس،                    
  .ط أطفال جبماعات مسلحةابتراو

ون مـن جـراء      يقتلـون وجيرحـون ويـشوه      اجلمهورية العربية السورية   األطفال يف    ظل و - ١٥١
املدفعية الثقيلة، والغارات اجلوية، والنريان املتقاطعة، وخملفات احلـرب مـن املتفجـرات كنتيجـة               

وتـضرر  . مباشرة للرتاع يف حوادث وقعت يف عدة مدن، منها دمـشق ومحـص ودرعـا وحلـب            
قُتـل  فقـد   . أيضا األطفال الالجئون املوجودون داخل اجلمهورية العربية السورية تضرراً مباشراً         

األطفــال الفلــسطينيون وغريهــم مــن األطفــال الالجــئني أو أصــيبوا أو أُجــربوا علــى الفــرار مــن  
وســادت . ديــارهم والعــيش يف حالــة عــوز يف املــآوي املقامــة لألشــخاص املــشردين داخليــا        

 اليت تقوم هبا احلكومة يف املنـاطق اخلاضـعة لـسيطرة اجلـيش          اجلوية وعمليات القصف اهلجمات  
وواصــلت قــوات احلكومــة وميليــشيا الــشبيحة  .  وغــريه مــن مجاعــات املعارضــة الــسوري احلــر

ــا         / أيــار٢٥ويف . املتحالفــة معهــا عمليــات التوغــل يف املنــاطق املتنــازع علــى الــسيطرة عليه
، يف قرية احلولة، حمافظة محص، أفيد عن قيام جنـود احلكومـة والـشبيحة بـدخول                 ٢٠١٢ مايو

 /وأفيد عن قيام قـوات احلكومـة يف متـوز         . فال على األقل   ط ٤١ مدين، منهم    ١٠٠القرية وقتل   
  . بقصف املدرسة احمللية اليت جلأ إليها الناس، مما أسفر عن قتل طفلني٢٠١٢يوليه 
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 وأسـفر اسـتخدام األسـلحة الثقيلـة إىل جانــب االسـتخدام املزعـوم للـذخائر العنقوديــة        - ١٥٢
ويف قريــة . طفــال واملــدنيني اآلخــرين األوقــوع ضــحايا مــنيف املنــاطق املكتظــة بالــسكان عــن  

بــالقرب مــن مدينــة الرقــة يف مشــال ســوريا، زعــم نــاجون أن العــشرات مــن الــذخائر العنقوديــة  
وروى أحـد الـشهود أنـه       . ٢٠١٣مـارس   /سقطت على منازهلم علـى مـدى عـدة أيـام يف آذار            أُ

وأطرافهمـا  ا أيـديهما  ح وفقـد ا سـنة أصـيبا جبـر   ١٣ سـنوات و   ٩  مـن العمـر    رأى صبيني يبلغان  
ووردت تقارير أخرى عن اسـتخدام الـذخائر   . عندما التقطا قنابل عنقودية صغرية غري منفجرة      

وعلـى الـرغم    . العنقودية يف مدينيت محـاة والرسـنت وبلـدة موحـسن وكـذلك يف حلـب وإدلـب                 
 مسؤولة عـن معظـم هـذه اخلـسائر البـشرية، أفيـد أيـضا                كانتيزعم عن أن قوات احلكومة       مما
  .ت املعارضة حصلت على أسلحة ثقيلة واستخدمتها ضد السكان املدنينيأن مجاعاب

 مجاعـات مـسلحة تابعـة للمعارضـة     اسـتخدام  وتلقت األمم املتحـدة تقـارير أيـضا عـن           - ١٥٣
أساليب اإلرهاب، مثل تفجري الـسيارات املفخخـة وغريهـا مـن القنابـل، بـالقرب مـن املـدارس                    

ومل يكـن مـن املمكـن    . وجرح أطفال ومدنيني آخرينويف األماكن العامة، مما أسفر عن موت  
 طبيعـة   وذلـك بـسبب    األطفـال،    وقوع ضحايا مـن   عزو املسؤولية عن حوادث حمددة أدت إىل        

، وعـدم إمكانيـة     اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     اهليكل العمليـايت جلماعـات املعارضـة املـسلحة يف           
  .ألمم املتحدة إلجراء التحقيقاتاوصول 
از األطفــال وتعذيبــهم وإســاءة معاملتــهم الرتبــاطهم املزعــوم باملعارضــة    احتجــظــل و- ١٥٤

ارتكاب قـوات   عن   عدد من الروايات     كان هناك  الصدد،   لكويف ذ . اجتاها مثريا للقلق  يشكل  
، وذلـك إىل   منـهم  للحـصول علـى معلومـات أو اعتـراف      ةلعنف اجلنـسي ضـد الـصبي      ااحلكومة  
ن املخـابرات التابعـة للدولـة والقـوات املـسلحة           مـن قبـل أفـراد مـ       ولكن ليس حـصريا     حد كبري   
 أعمــارهم إىل حــد كــبري صــبية قــد ال تتجــاوز  وتعــرض األطفــال احملتجــزون، وهــم  . الــسورية

ساليب تعذيب متاثل أو تطابق األساليب املستخدمة مع البالغني، مبا يف ذلـك علـى             ألسنة،   ١٤
بقــاء يف أوضــاع جمهــدة، ، واإلســبيل املثــال ال احلــصر الــصدمة الكهربائيــة، وعمليــات الــضرب

 عامـا مـن كفـر    ١٦على سبيل املثال، أفاد صيب عمره ف. والتهديدات، وأفعال التعذيب اجلنسي   
 عامـا وقتلـه   ١٤ البـالغ مـن العمـر    هأنـه شـهد اعتـداء جنـسيا علـى صـديق         بنبل يف حمافظة إدلب     

 كفديـة لآلبـاء     ينووفقا ألقوال شـهود، ظـل عـدد مـن هـؤالء األطفـال حمتجـز               . أثناء االحتجاز 
ــسهم إىل       ــسليم أنفـ ــى تـ ــارهم علـ ــة إلجبـ ــاتلي املعارضـ ــرتبطني مبقـ ــارب املـ ــن األقـ ــم مـ وغريهـ

  .الدولة سلطات
أن القوات املسلحة الـسورية اسـتخدمت األطفـال كـدروع           ب ووردت معلومات تفيد     - ١٥٥
ــشرية ــار  . ب ــايو /ويف حــادث واحــد يف أي ــسفرية  ٢٠١٢م ــدة ال ــد   مب، يف بل ــب، أفي ــة حل حافظ
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 صــبيا ٣٠ام القــوات املــسلحة الــسورية باإلغــارة علــى املدرســة االبتدائيــة احملليــة وأخــذ قيــ عــن
رهــائن، وجعلــهم ميــشون أمــام ك ســنة ١٣ إىل ســنوات ١٠ن مــ بنتــا تتــراوح أعمــارهم ٢٥ و

 اسـتولت علـى البلـدة    ، كانـت قـد    وحدة حملية تابعـة للجـيش الـسوري احلـر          كي خيرجوا قواهتا  
هناك أيضا عـدد مـن االدعـاءات املتعلقـة بقيـام الـشبيحة باسـتخدام                وكان  .  من خمابئها  ،مؤخرا

 سنة يف عمليات التوغل يف القرى يف حمافظـة محـاة يف   ١٧ إىل ١٥ن  مأطفال تتراوح أعمارهم    
  .٢٠١٣يناير /كانون الثاين

 وتلقت األمم املتحدة عددا متزايدا من التقارير عن قيـام مجاعـات املعارضـة املـسلحة،      - ١٥٦
ــل اجلــ  ــسوري احلــر مث ــال ،يش ال ــاط    .  باســتخدام األطف ــواردة أن ارتب ــات ال ــبني مــن الرواي ويت

أحـد األقـارب األكـرب سـنا        قيـام   األطفال باجليش السوري احلر يعزى يف كثري من األحيـان إىل            
ــد   ــسهيل التجني ــدان يف حــاالت أو يرجــعبت ــراد أســرته   إىل فق ــع أف ــل مجي ــذا  .  الطف ــزى ه ويع

د سلطة مركزية للتجنيـد يف صـفوف اجلـيش الـسوري احلـر، وإىل      االرتباط أيضا إىل عدم وجو   
خدم أطفــال تتــراوح ونتيجــة لــذلك، اســُت. أســاس قبلــي أو قــروي تقــوم علــى ةكــثريقــوات أن 

 سنة يف أدوار القتال والـدعم علـى حـد سـواء، مـن               ١٧إىل  سنة   ١٥ من    يف املتوسط  أعمارهم
وذكــر مقاتــل ســابق تــابع للجــيش  . طيشقبيــل محــل الطعــام وامليــاه وتعبئــة الطلقــات يف اخلــرا  

 سـنة تقريبـا كـانوا    ١٤السوري احلر من قرية كفر زيتا لألمم املتحدة أن أطفاال تبلغ أعمارهم      
وأفاد موظفـون   . يستخدمون إىل حد كبري لتعبئة الطلقات، وإيصال األطعمة، وإجالء اجلرحى         

نـاء القتـال وكـانوا مـرتبطني         سنة جرحوا أث   ١٧ و   ١٦ تبلغ أعمارهم  ةأهنم عاجلوا صبي  بطبيون  
 سـنة كـان يتلقـى عالجـا طبيـا           ١٦على سبيل املثال، روى صيب عمره       ف. باجليش السوري احلر  

ح أصيب هبا يف حـي صـالح الـدين يف حلـب أنـه قـضى ثالثـة أشـهر مـع وحـدة تابعـة                 امن جر 
  أثنـاء القتـال ضـد قـوات احلكومـة يف األسـبوع             قد أصيب وكان الصيب   . للجيش السوري احلر  

روايــات ذكــرت أن بعــض مثــة وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل أن . ٢٠١٣مــارس  /األول مــن آذار
الوحــدات التابعــة للجــيش الــسوري احلــر، مبــا يف ذلــك يف مدينــة ديــر الــزور، رفــضت أطفــاال   

  . تقدموا منها لالنضمام إليها أو أطلقت سراح أطفال مرتبطني هبا عندما طلبت أسرهم ذلك
ــتهدفت مــــدارس    وتلقــــت األمــــم امل- ١٥٧ ــة اســ ــدة معلومــــات تــــشري إىل أن احلكومــ تحــ

ووردت أيضا تقـارير عـن قيـام مجاعـات املعارضـة املـسلحة باسـتخدام املـدارس                  . ومستشفيات
 مـــن العـــاملني يف جمـــال التعلـــيم، منـــهم ١٦٧مـــا جمموعـــه أن بـــوأفيـــد . وتعريـــضها لألضـــرار

ضـت إىل    مدرسـة تعرّ   ٢ ٤٤٥أن  بـ ، وأفيـد    ٢٠١٣فربايـر   /مدرسا، قتلوا حىت هنايـة شـباط       ٦٩
ــأضــرار، يف حــني   ــو ُت ــا   ٢ ٠٠٠ستخدم حن ــشردين داخلي ــة كمالجــئ للم ويف بعــض .  مدرس

وتـــضرر األطفــــال  .  شـــهرا ١٨ تاملنـــاطق، مل يـــذهب األطفــــال إىل املـــدارس ملـــدة جتــــاوز    
 مــن اجلمهوريــة العربيــة الــسورية بــنفس القــدرالفلــسطينيون املقيمــون يف خميمــات الالجــئني يف 
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 / نيــسانحــىتف. وعلــى وجــه اخلــصوص تــأثر النظــام التعليمــي تــأثرا شــديدا       . اعجــراء الــرت 
،  قـد أغلقـت أبواهبـا       مدرسة تابعـة لألونـروا     ١١٨ مدرسة من أصل     ٦٩ كانت،  ٢٠١٣ أبريل
 املـسجلني الـذين     التالميـذ  طفـل مـن أصـل        ٢٣ ٧٠٠ سـوى    يكن منتظما يف الدراسـة    يث مل   حب

  . ٦٧ ٠٠٠يتجاوز جمموعهم 
 تلقـي القنابـل علـى املـدارس وتقـصفها         ظلتالتقارير إىل أن قوات احلكومة       وأشارت   - ١٥٨
خــرى، كــان عــدد مــن أطــراف الــرتاع مــسؤوال عــن  األناحيــة الومــن .  عليهــاقــوم باإلغــارةوت

دخول قـوات احلكومـة املـدارس    حاالت عـدة لـ   وهناك  . أغراض عسكرية يف  استخدام املدارس   
ــزعم أن اجلــيش الــسوري احلــر  . فــق احتجــازمرك إمــا كقاعــدة مؤقتــة أو   هلــاواســتخدامها وُي

اســتخدم املــدارس يف عــدد مــن املنــاطق كقواعــد، ومستــشفيات مرجتلــة، ويف بعــض احلــاالت    
 عناصر اجليش الـسوري     تويف إحدى احلاالت، استخدم   . كمخازن للذخائر ومراكز احتجاز   

الثانويـة   اليوسـف   الشهيد وحيـد  مدرسة يفغرفيت دراسةحافظة إدلب مباحلر يف قرية كفر زيتا  
  .ما كان الطالب حيضرون الدروسبين لعدد من األيام كثكنتني
 املرجتلـة أن املستـشفيات واملستـشفيات   بـ  وتلقت األمم املتحدة معلومات أخـرى تفيـد          - ١٥٩

يف بعض احلـاالت، ألهنـا       تعرضت للقصف، وأن قوات احلكومة استهدفتها على وجه التحديد        
ووردت أيـضا تقـارير     . ما يزعم في  كانوا جرحى  لسوري احلر تؤوي عناصر من اجليش ا    كانت  

 هم يـشتبه يف تعـاطف     ة القبض على شباب وصبي    ئهاعن دخول قوات احلكومة املستشفيات وإلقا     
 كــانوا ة وصـبي رجــاالأن ويف إحــدى احلـاالت، ذكـر شــهود عيـان    . مـع اجلـيش الــسوري احلـر   

قـد أُلقـي القـبض علـيهم     يف حلب يسعون إىل التماس املساعدة يف مستشفى الكندي احلكومي     
ويوجــد أيــضا يف املستــشفى موقــع  . بــسبب ارتبــاطهم باملعارضــة قبــل دخــوهلم إىل املستــشفى  

 علـى عـاملني   اعتـداءات  أو هتديدات بـشن  اعتداءاتوجرى أيضا توثيق  . قناص تابع للحكومة  
 يف وجــود يف اجملــال الطــيب، وكــذلك أعمــال انتقاميــة بــسبب تقــدمي املــساعدة الطبيــة للمــشتبه  

  . روابط هلم مع املعارضة
ــرتاع     - ١٦٠ ــاالت الــ ــسي يف حــ ــف اجلنــ ــن العنــ ــري عــ ــا ورد يف تقريــ -A/67/792( وكمــ

S/2013/149(   عــن العنــف إىل صــحتها، تلقــى مراقبــو األمــم املتحــدة ادعــاءات ميكــن الركــون 
محـص  اجلنسي ضد النساء والبنات، وال سيما أثنـاء الغـارات الـيت قـام هبـا اجلـيش الـسوري يف                      

وتـشعر أيـضا األمـم املتحـدة       . ومناطق أخرى، وأيضا يف مرافق االحتجاز أو يف نقـاط التفتـيش           
بالقلق إزاء االدعاءات بقيام مجاعات املعارضة املـسلحة باختطـاف واغتـصاب النـساء والبنـات                

  .يف املدن والقرى واألحياء اليت ينظر إليها على أهنا موالية للحكومة
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اع بيئــة أصــبح فيهــا مــن الــصعب للغايــة الوصــول إىل الــسكان         أيــضا الــرت أوجــد و- ١٦١
ــسانية  ــازع عليهــا،     . املتــضررين ألغــراض إن ــاطق املتن ــة يف املن ــة غــري كافي ــة الطبي وظلــت الرعاي

 بسبب االفتقـار إىل العنايـة        وذلك يستطع الكثري من األطفال الصمود للشفاء من جراحهم        ومل
خــريا، ظــل أيــضا القتــال جيــرب الــسكان علــى مغــادرة  وأ. املناســبة واملقدمــة يف الوقــت املناســب

 مليــون الجــئ ١,٣ أكثــر مــن وجــودألمــم املتحــدة إىل ايــث تــشري أحــدث أرقــام  حبمنــازهلم، 
ــدان اجملــاورة و    ــصفهم     ٤,٢٥ســوري يف البل ــا داخــل ســوريا، ن ــشردين داخلي ــن امل ــني م  مالي

  .األطفال من
ثليت اخلاصــة إىل أن تقــيم بنفــسها  وقــد دعــت حكومــة اجلمهوريــة العربيــة الــسورية ممــ- ١٦٢

تأثري الرتاع على األطفال، ومناقشة تعزيز رصد االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة ضـد األطفـال يف        
 خـالل   ،والتقت املمثلة اخلاصة  .  الدعوة إىل محاية األطفال    سني، وحت اجلمهورية العربية السورية  

ــا ــم املتحــدة ا    ،زيارهت ــق األم ــيني، وفري ــوزراء املعن ــع ال ــدين،    م ــضاء يف اجملتمــع امل لقطــري، وأع
ويف هــذا الــصدد، أرحــب بــالتزام احلكومــة بالتعــاون مــع األمــم   . ومــشردين داخليــا، وأطفــال

إنـشاء جلنـة مـشتركة بـني الـوزارات       ب حلقـوق الطفـل، و     اجلـسيمة  رصد االنتـهاكات     يفاملتحدة  
اصة بأهنا سـتتخذ تـدابري      وأبلغت أيضا احلكومة ممثليت اخل    . معنية باألطفال املتضررين من الرتاع    

لضمان تقدمي التعليم لألطفـال املـشردين وإعـادة بنـاء املرافـق املدرسـية الـيت دمـرت أو أصـيبت                      
ومتكنت أيـضا ممـثليت اخلاصـة مـن التواصـل مـع قـادة اجلـيش الـسوري احلـر يف محـص                    . بأضرار

ــدويل ومنــ      ــرام القــانون اإلنــساين ال ع ارتبــاط وريــف دمــشق فيمــا يتعلــق مبــسؤوليتهم عــن احت
وإضـافة إىل ذلـك، يـشجعين أن ممـثليت اخلاصـة تلقـت رسـالة مـن           . األطفال بالقوات التابعة هلم   

االئتالف الوطين لقوى الثورة واملعارضة السورية تفيد بالتزامها بالتعاون مع األمم املتحدة مـن              
  .أجل وقف ومنع جتنيد األطفال واستخدامهم

  
  اليمن    

ليمن، ومبادرة جملس التعاون اخلليجي، وآليـة التنفيـذ   يف انتقايل   أدى توقيع االتفاق اال    - ١٦٣
 إىل ،٢٠١٢فربايـر  /، وبدء عمليـة االنتقـال الـسياسي يف شـباط     ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

غــري أن األعمــال احلربيــة بــني احلكومــة ومجاعــة  . تنــاقص االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال 
ه اجلزيـرة العربيـة، وآثارهـا علـى الـسكان املـدنيني ظلـت           تنظـيم القاعـدة يف شـب      /أنصار الشريعة 

  .مدعاة قلق وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد األطفال
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 تقريـرا عـن جتنيـد واسـتخدام أطفـال           ٥٣، حتققت األمم املتحدة من      ٢٠١٢ عام   يف و - ١٦٤
ــارهم   ــراوح أعم ــنتت ــنة إىل ١٣ م ــنة١٧ س ــد     .  س ــال، جــرى جتني ــؤالء األطف ــن ضــمن ه وم

قبل القوات املسلحة اليمنية، مبا فيها احلرس اجلمهـوري، والفرقـة املدرعـة األوىل          صبيا من    ٢٥
ــة  دجمــة امل  العديــد مــن جتنيــدوجــرى . )٩(حــديثا، والــشرطة العــسكرية، وقــوات األمــن املركزي

، مــن قبيــل ضــباط   ‘‘مساســرة ’’ القــوات املــسلحة اليمنيــة مــن خــالل     يف صــفوفاألطفــال 
 أولئـك   شـيوخ حملـيني، قـدموا املزيـد مـن التـسهيالت لتجنيـد             عسكريني، وأفراد من األسـرة، و     

وأفـاد بعـض األطفـال عـن خـوفهم      .  وثائق وشهادات ميالد مزورة تقدميهم من خالل    األطفال
وكـثريا مـا كـان    . رف أهنم انضموا إىل القوات املسلحة اليمنيـة بوثـائق مزيفـة          ُع من االنتقام إذا  

  . من الوحدة اليت جندهتمشهريا‘‘ أجرا’’األطفال يتلقون مرتبا أو 
 األمم املتحدة تواجه حتديات فيما يتعلق برصد االنتـهاكات املرتكبـة علـى يـد                وظلت - ١٦٥

ومل يتـسن التحقـق مـن تقـارير عـن جتنيـد         . مجاعة احلوثيني املسلحة اليت تعمل يف حمافظة صعدة       
 مـن التحقـق مـن       غري أن األمـم املتحـدة متكنـت       .  بسبب القيود األمنية    وذلك واستخدام أطفال 

 يف نقـاط    كـانوا مـسلحني، ويعملـون      من قبـل احلـوثيني يف حمافظـة حجـة،            ةاستخدام ثالثة صبي  
ــصحية ‘‘ ونرســحي’’ أو ،تفتــيش ــة    . املراكــز ال ــشيا املوالي ــاط األطفــال بامليلي ــق بارتب وفيمــا يتعل

ى علـ  سـنة  ١٧ و ١٦ و ١٣للحكومة، وثقت األمم املتحدة حالة ثالثة أطفال تبلـغ أعمـارهم            
.  نقـاط التفتـيش يف حمافظـة أبـني    يفقامت جلنة املقاومة الشعبية بتجنيدهم واسـتخدامهم        التوايل  

وبدا أن قيام مجاعة أنصار الشريعة بتجنيد واستخدام األطفال قد ازداد خالل الفتـرة املـشمولة                
ار  الذين جرى التحقـق مـن ارتبـاطهم جبماعـة أنـص     التسعة عشرومن بني األطفال   . التقريرذا  هب

  . ثالثة أثناء القتال، ويعتقد أن اآلخرين ال يزالون مع اجلماعةوأصيبان تل صبّيالشريعة، قُ
 وتـشويه   ) بنـات  ٥ صبيا و    ٤٥( طفال على األقل     ٥٠، أفيد عن قتل     ٢٠١٢ ويف عام    - ١٦٦
وكـان الكـثري مـن اخلـسائر يف صـفوف األطفـال يتعلـق        . ) بنتـا  ٢٥ صـبيا و     ١٤٠( طفال   ١٦٥

ويف حــني أن . ية، والــذخائر غــري املنفجــرة، وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات  باأللغــام األرضــ
اجلناة ظلوا جمهولني يف معظم احلوادث، يعزى بعض من احلوادث إىل القوات املـسلحة اليمنيـة                

وأفيــد عــن مخــس عمليــات . ومجاعــة أنــصار الــشريعة وتنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة
طيـار يـزعم أهنـا اسـتهدفت تنظـيم القاعـدة يف شـبه اجلزيـرة                 قصف جـوي نفـذهتا طـائرات بـال          

 عـن قتـل صـبيني       تأسـفر والعربية ومجاعة أنصار الشريعة يف حمافظات أبـني وشـبوة والبيـضاء،             
__________ 

لتحديد هيكل جديـد للقـوات املـسلحة،        ، أصدر رئيس اليمن مرسوما      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٩يف    )٩(  
/  شـباط  ٢١ويف مرسـوم آخـر، صـدر بتـاريخ          . يترتب عليه إلغاء احلـرس اجلمهـوري والفرقـة املدرعـة األوىل           

، أعلن الرئيس إعادة هيكلة وزارة الداخلية، اليت تضمنت تغيري اسم قوات األمـن املركـزي إىل            ٢٠١٣فرباير  
 .قوات األمن اخلاصة
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 سـنة   ١٦ويف حادث من هذا القبيـل، قتـل صـيب يبلـغ عمـره               .  وبنت واحدة  ةوتشويه ستة صبي  
ف قائـدا يف تنظـيم القاعـدة يف شـبه           ستهدكـان يـ   من جـراء هجـوم بطـائرة بـال طيـار زعـم أنـه                

 بنـات بـسبب األلغـام األرضـية        ١٠ صـبيا و     ٥١ صبيا، وشـوه     ١٤تل  كذلك قُ . اجلزيرة العربية 
وأســفرت هجمــات بــأجهزة  . التقريــرذا أو الــذخائر غــري املنفجــرة خــالل الفتــرة املــشمولة هبــ  

الن عنـد تنفيـذ     تـل طفـ   وقُ.  صبيا وبنت واحـدة    ١٦ صبيا، وتشويه    ١١متفجرة مرجتلة عن قتل     
  .هجوم انتحاري

 اجلنــسي اإليــذاء ويتمثــل مــصدر قلــق جديــد فيمــا يتعلــق جبماعــة أنــصار الــشريعة يف   - ١٦٧
 جنـدهتم مجاعـة    ةوثقت األمم املتحـدة تعـرض ثالثـة صـبي         فقد  . لألطفال املرتبطني هبذه اجلماعة   

اج قـسري    حـاالت زو   ٧وحتققـت األمـم املتحـدة كـذلك مـن           . لعنف اجلنسي لأنصار الشريعة   
 سنة يف حمافظة أبني من أعـضاء يف مجاعـة أنـصار             ١٧ سنة إىل  ١٣ن  ملبنات تتراوح أعمارهن    

 ســنة علــى ســبيل ١٧ و ١٥دمت بنتــان عمرامهــا  احلــاالت، قُــتلــكويف حــالتني مــن . الــشريعة
 الـسماح هلـم باالنـضمام       يف مقابـل   إىل قادة مجاعة أنصار الـشريعة        أشقائهمامن قبل   ‘‘ اهلدية’’

 بـسبب الوصـم واخلـوف      منقـوص  ويرجح أن اإلبالغ عن عدد الزجيات بـاإلكراه       . اجلماعةإىل  
  . االنتقاممن

 اعتـداءً  ١٦٥التقريـر، تلقـت األمـم املتحـدة تقـارير عـن             ذا   وخالل الفترة املشمولة هبـ     - ١٦٨
ــشريعة،   . علــى املــدارس، وقــع معظمهــا يف حمافظــات صــنعاء وأبــني    ــصار ال وكانــت مجاعــة أن

، جـرى هتديـد     حالـة  ٦١ويف  . درعة األوىل، واحلوثيون مسؤولني عن هذه احلـوادث       والفرقة امل 
ة أخـرى، تعرضـت مـدارس ألضـرار ماديـة نتيجــة      لـ  حا٥٧ويف . ميـذ التأو ختويـف مدرسـني و  

ووقعــت . عمليــات القــصف األرضــي والقــصف اجلــوي واســتخدام األجهــزة املتفجــرة املرجتلــةل
ني احلرس اجلمهوري واجلماعـات القبليـة املـسلحة،          أساسا خالل اشتباكات ب    االعتداءاتهذه  

وأحلـق أيـضا مؤيـدو    . وكذلك يف أعمـال حربيـة بـني قـوات احلكومـة ومجاعـة أنـصار الـشريعة          
 للحيلولـة دون إعـادة      يف حماولـة  مجاعة أنصار الشريعة أضرارا باملـدارس ودمـروا كتبـا مدرسـية             

ألوىل بنـهب مكـان صـديق لألطفـال         وإضـافة إىل ذلـك، قامـت الفرقـة املدرعـة ا           . فتح املـدارس  
ومشـل  . االجتماعية لألطفـال يف مدينـة صـنعاء        - تدعمه األمم املتحدة ويقدم املساعدة النفسية     

 االستخدام العسكري للمدارس بغرض ختزين األسلحة، وهو ما أدى أحيانـا            ا إضافيا  حادث ٣٦
  .إىل إغالق املدارس
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ويف حجـة، كـان     . شفيات يف حجة وعـدن     على املست  اعتداًء ١١ أفيد عن وقوع     قد و - ١٦٩
 ختويــف عــاملني يف القطــاع الــصحي ومثــاين حــاالت    التاحلوثيــون مــسؤولني عــن تــسع حــا  

استخدام عسكري للمرافق الطبية، وهـو مـا أدى إىل إغـالق مراكـز صـحية تـضرر مـن جرائـه                      
تني يف عــدن قامــت فيهمــا لوكانــت قــوات األمــن املركــزي مــسؤولة عــن حــا .  طفــل٥ ٠٠٠
  .ام مستشفيات حبثا عن مرضى وأحلقت أضرارا باملرافق الطبيةباقتح
ة منـع إيـصال املـساعدات اإلنـسانية تـضرر      لـ  حا٣٣ وتلقت األمم املتحدة تقارير عـن       - ١٧٠

ملنظمـات  تابعـة   ة اختطاف مركبـات تابعـة لألمـم املتحـدة أو            ل حا ١٦ومشل ذلك   . منها أطفال 
 عـاملني  حـاالت هتديـد      ٥ اعدة اإلنـسانية؛ و    موظفا يف جمال املس    ١٦غري حكومية؛ واختطاف    

يف جمال املساعدة اإلنسانية أو إلقاء القبض علـيهم؛ واعتـداءات جـسدية علـى عـاملني يف جمـال               
  .املساعدة اإلنسانية وجممعاهتم

فيمـا يتعلـق بإعـداد وتنفيـذ     ذات الـصلة     وأحرز تقدم ملموس يف احلوار مـع األطـراف           - ١٧١
، ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٨ويف  . االنتـهاكات ضـد األطفـال     خطط عمل من أجل وقف ومنع       

بالتنفيـذ  فيهـا   وعـز هلـا     أوجه وزير الداخلية رسالة إىل الشرطة وغريها مـن الـسلطات املختـصة              
ــشرطة رقــم     ــة ال ــانون هيئ ــل لق ــذي حــدد ســن   )٢٠٠٠ (١٥الكام ــا كحــد أدىن  ١٨، ال  عام

واجتمعـت  . من احلكوميـة  إطالق سراح أي أطفال موجودين يف صفوف قوات األ        ، وب للتجنيد
، مــع ٢٠١٢نــوفمرب /ممــثليت اخلاصــة، أثنــاء زيــارة رمسيــة قامــت هبــا إىل الــيمن يف تــشرين الثــاين

. الرئيس وغريه مـن كبـار مـسؤويل احلكومـة، وكـذلك قيـادة احلـوثيني والفرقـة املدرعـة األوىل            
 ال الزيـــارة بوضـــع خطـــة عمـــل إلهنـــاء جتنيـــد األطفـــ تلـــكوالتزمـــت حكومـــة الـــيمن خـــالل 

ووافقت أيضا قيادة احلوثيني علـى الـدخول يف حـوار مـع األمـم املتحـدة بـشأن                   . همواستخدام
وأصدر الرئيس خالل الزيارة مرسوما حيظر جتنيد األطفال القاصرين، وأنشأ بعـد            . هذه املسألة 

  . فيما يتعلق بوضع خطة عملالتنسيقالزيارة مباشرة جلنة مشتركة بني الوزارات لتقوم بدور 
  

  خرىاألاالت احلاحلاالت غري املدرجة على جدول أعمال جملس األمن أو   -ء با  
  كولومبيا    

 -، استمرت األعمال احلربية بني القوات املسلحة الثورية الكولومبيـة           ٢٠١٢يف عام    - ١٧٢
غـري أن حمادثـات     . اجليش الثوري الشعيب، وجيش التحرير الوطين، واجليش الـوطين الكولـوميب          

 اجلــيش الثــوري الــشعيب بــدأت -كومــة والقــوات املــسلحة الثوريــة الكولومبيــة الــسالم بــني احل
  .  يف أوسلو٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨ يف
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علــى نطــاق واســع  اســتخدامهم توثيــق جتنيــد األطفــال و  ٢٠١٢يف عــام  لقــد جــرى - ١٧٣
رصـد  وأبلغـت فرقـة العمـل القطريـة لل    . بل مجاعات مسلحة غري حكومية  نهجة من قِ  مموبطريقة  

ــو    ــن حن ــالغ ع ــال و    ٣٠٠واإلب ــد األطف ــن حــاالت جتني ــة م ــتخدامهم  حال ــا يف اس يف كولومبي
ــن  ٢٣ ــا، ٣٢حمافظــات البــالغ عــددها   جممــوع م ــان  ويف بوغوت مــدى ذلــك ونطاقــه   وإن ك

، قــام املعهــد الكولــوميب لرعايــة األســرة  ٢٠١٢وخــالل عــام . بالكامــل يظــالن غــري معــروفني 
اجلـيش   -القـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـا         فـصلوا عـن      طفال ان  ١٨٨مشلت  بتوثيق حاالت   

عـن اجلماعـات    انفصلوا   طفال   ٣٤ عن جيش التحرير الوطين، و    انفصلوا   طفال   ٣٧ الشعيب، و 
املسلحة اليت برزت يف أعقاب تسريح قوات الدفاع الذايت املوحدة الكولومبية، وأربعـة أطفـال               

  .انفصلوا عن جيش التحرير الشعيب
 اجليش الشعيب وجيش التحريـر      - اة لكولومبي ي كل من القوات املسلحة الثور      وواصل - ١٧٤

يف طفلــة ، عثــر يف ميتــا علــى ٢٠١٢فربايــر /ويف شــباط. اســتخدامهمالــوطين جتنيــد األطفــال و
يف الثانية عشرة يرتدي كل منهما بزة عـسكرية للقـوات املـسلحة الثوريـة               طفل  العاشرة وعلى   

وحتققـت فرقـة العمـل      . لك أثناء هجوم شـنَّه اجلـيش الكولـوميب         اجليش الشعيب وذ   -لكولومبيا  
ــد األطفــال و    ــضا مــن حــاالت جتني ــة أي مــن قبــل اجلماعــات املــسلحة غــري   اســتخدامهم القطري

ــسريح    ــرزت عقــب ت ــيت ب ــة ال ــراد احلكومي ــدة لكولومبيــ  أف ــذايت املوحَّ ــدفاع ال ــوات ال فــي ف. اق
مـن عمـره مـال       الـسادسة عـشرة      يفصـيب   رض علـى     على سبيل املثـال، عُـ      ،٢٠١٢مارس  /آذار

ــضم  ــا    لين ــشيوعية يف ميت ــاهض لل ــوميب املن ــشعيب الكول ــوري ال ــارس /ويف آذار. إىل اجلــيش الث م
 اجلـيش الـشعيب،     - ا، أبلـغ عـن قيـام القـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـ              ٢٠١٢أبريل  /ونيسان

ــوميب املنــاهض للــشيوعية، ومجاعــات النــسور الــسو     ــوري الــشعيب الكول د، ولــوس واجلــيش الث
أورابينيوس، بالتهديد بتجنيد األطفال يف مقاطعـات أنتيوكيـا وكوردوبـا            راستروخوس، ولوس 

ــا  ــاري وميت ــبعة   . وغوابي ــاري، أجــرب س ــارهم  صــبية ويف غوابي ــراوح أعم ــن تت ــا إىل  ١٤م عام
  .حتت وطأة التهديدات بتجنيدهم النـزوح عاما على ١٨

ناء اهلجمات اليت شـنتها مجاعـات مـسلحة غـري            وقتل أطفال أيضا وتعرَّضوا للتشويه أث      - ١٧٥
حكومية أو يف تبادل إلطالق النار بني مجاعات مسلحة غري حكوميـة أو بـني هـذه اجلماعـات                   

صـبية  ، قتـل يف ميتـا أربعـة    ٢٠١٢مارس /فعلى سبيل املثال، يف آذار    .وقوات األمن الكولومبية  
عنـدما  دث  تبادل إلطالق النار حـ     عاما يف    ١٦عاما إىل    ١٤من  تتراوح أعمارهم   بنات  وأربع  

ويف .  اجلـيش الـشعيب    - اشنَّ اجليش الكولوميب هجوما على القوات املسلحة الثورية لكولومبيـ         
أخــرى طفلــة يف الثالثــة عــشرة مــصرعها وأصــيبت بنــت ، لقيــت ٢٠١٢أكتــوبر /تـشرين األول 

ــاء هجــوم ضــد أعــضاء مزعــومني يف القــوات املــ      سلحة جبــراح يف كاوكــا علــى يــد اجلــيش أثن
  طفال على األقـل جبـراح      ٥٢، أصيب   ٢٠١٢وخالل عام   .  اجليش الشعيب  - االثورية لكولومبي 
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لغــام مــضادة نتيجــة أل)  صــبيا وبنــت واحــدة ١٢ ( طفــال١٣ وقُتــل )طفلــة ٢٠و طفــال  ٣٢(
  .ية املتفجرةمخلفات احلربنتيجة لللألفراد أو 

ت املــسلحة راد اجلماعــاللعنــف اجلنــسي الــذي يعــزى إىل أفــ البنــات  واســتمر تعــرض - ١٧٦
ــة غــري ــئن كــان   ،احلكومي ــرغم  . كمــا جيــب ال يبلــغ عــن هــذه احلــاالت   ول ــا مــا ت بنــات وغالب

مرتبطــات جبماعــات مــسلحة غــري حكوميــة علــى إقامــة عالقــات جنــسية مــع أشــخاص بــالغني 
يف بنـت  ، اغتـصبت   ٢٠١٢مـارس   /ويف آذار . ويقال إهنن يرغمن على اإلجهـاض إذا مـا محلـن          

عـدة مـرات يف نـارينيو علـى يـد أفـراد ملـثمني ينتمـون إىل مجاعـة                    مـن عمرهـا      السادسة عـشرة  
ــة مل يتــسن حتديــد هويتــها   ــه /ويف متــوز. مــسلحة غــري حكومي يف بنــت ، اغتــصبت ٢٠١٢يولي

 - ااحلادية عشرة يف بايل ديل كاوكـا علـى يـد أحـد أفـراد القـوات املـسلحة الثوريـة لكولومبيـ                      
 نـسبة كـبرية مـن العنـف         )“بـاكرمي ”(صابات اإلجراميـة    العما تسمى   وتقترف  . اجليش الشعيب 

ومبا أن احلكومة ال تعترف هبـذه اجلماعـات املـسلحة غـري احلكوميـة الـيت بـرزت بعـد                     . اجلنسي
ضـحايا العنـف اجلنـسي الـذي     واجـه  عملية التسريح باعتبارها جهات فاعلة يف الرتاع املـسلح،   

مبوجـب قـانون تعـويض      استحقاقات  على  متارسه تلك اجلهات الفاعلة عقبات كبرية للحصول        
عـن حـاالت عنـف     ووردت أيضا تقارير. )٢٠١١ الصادر عام   ١٤٤٨القانون رقم    (الضحايا

ــال    ــسي ضــد األطف ــة   مارســه جن ــن الكولومبي ــوات األم ــراد ق ــشرين األول ف. أف ــي ت ــوبر /ف أكت
نتــا، ب ١١، أفيــد أن أفــرادا مــن اجلــيش اعتــدوا جنــسيا يف نــارينيو علــى مــا ال يقــل عــن ٢٠١٢

  .يف الثامنة من العمرطفلة  كولومبية، من بينهن -من أصول عرقية أفريقية ينحدر معظمهن 
 وظلت اجلماعـات املـسلحة غـري احلكوميـة تـستهدف املعلمـني والتالميـذ وتوجـه هلـم                    - ١٧٧

على سبيل املثال، أجرب ثالثة معلمني ومـدير مدرسـة          ف. التهديدات بسبب منعهم جتنيد األطفال    
هتديــدات مــن مجاعــة مــسلحة  تلقــيهم  إثــر ٢٠١٢ســبتمرب /يف أيلــولالــرتوح ا علــى يف أراوكــ

عــسكرية يف عــدة يف أغــراض لمــدارس لبلــغ عــن اســتخدام اجلــيش وأُ. يتــسن حتديــد هويتــها مل
عــسكرية يف إطــار يف أغــراض ، اســتخدم اجلــيش مدرســة  ٢٠١٢يوليــه /ويف متــوز. مقاطعــات

البنيـة  وقـد تعرضـت   .  اجلـيش الـشعيب يف كاوكـا   -ا لكولومبيمكافحة القوات املسلحة الثورية     
  .فجرةنوعثر جبوارها على ذخائر غري مألضرار هلذه املدرسة التحتية 
علــى اتفاقيــة حظـر اســتخدام األلغــام   ومـع أن كولومبيــا، بوصـفها مــن الــدول املوقِّعـة    - ١٧٨

يف كـبرية    جهـودا    قـد بـذلت   املضادة لألفراد وتكديسها وإنتاجها ونقلها وتدمري تلـك األلغـام،           
فجـرة، واألجهـرة    نالتلوث باأللغام األرضـية، والـذخائر غـري امل        ظل  جمال إزالة األلغام األرضية،     

، كاوكــامــن بينــها  ،د تــسليم املعونــة يف عــدة مقاطعــات  يقيــد التنقــل ويعقّــ،املتفجــرة املرجتلــة
 تــسببت األلغــام ففــي بوتومــايو علــى ســبيل املثــال، . نــارينيو، ونــوريت ســانتاندير، وبوتومــايو و
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حركــة يف تقييــد  اجلــيش الــشعيب -لكولومبيــا األرضــية الــيت زرعتــها القــوات املــسلحة الثوريــة 
 ١ ٠٠٠ ا يبلــغإىل مــا يقــدر مبــالوقــت احملــدد عونــة يف املمئــات املــدنيني، وحالــت دون تــسليم 

وأفيــد أيــضا عــن القيــود الــيت فرضــها كــل مــن . أســرة مــن األســر املتــضررة بــسبب الفيــضانات
 ،اجلــــيش الثــــوري الــــشعيب الكولــــوميب املنــــاهض للــــشيوعية، ومجاعــــات النــــسور الــــسوداء 

 يف املنـــاطق احلـــضرية مـــن مقاطعـــات أنتيوكيـــا،  ،راســـتروخوس، ولـــوس أورابينيـــوس ولـــوس
ــا  ــا، وبـــايل ديـــل كاوكـ ــرِّد أكثـــر مـــن  ٢٠١٢ويف عـــام . وكوردوبـ ،  شـــخص٤٦ ٠٠٠، ُشـ

ــو  ميثـــل ــال حنـ ــا  ٣٠األطفـ ــهم، داخليـ ــة منـ ــة و١٨يف  يف املائـ ــان املتـــضررون علـــى   مقاطعـ كـ
مــن أصــول اجلماعــات املنحــدرة ومجاعــات الــشعوب األصــلية و اخلــصوص هــم الريــف   وجــه

  . كولومبية-أفريقية 
 -مـن أصـول أفريقيـة    نحـدرون   وظل األطفال الذين ينتمون إىل الـشعوب األصـلية وي    - ١٧٩

 يف املائـة    ٨وكـان حنـو     . كولومبية يتعرضون لكافة االنتهاكات اجلـسيمة بـشكل غـري متناسـب           
 ينتمـون إىل  من األطفال املـسرَّحنيِ الـذي قـدم هلـم املعهـد الكولـوميب لرعايـة األسـرة املـساعدة                 

قــــدرها نــــسبة ســــوى ميثلــــون ال ، مــــع أن أطفــــال الــــشعوب األصــــلية الــــشعوب األصــــلية
  .املائة من سكان كولومبيا يف ١,٥٥
ــا آليـــة الرصـــد واإلبـــ  - ١٨٠ الغ عمـــال بقـــرار جملـــس األمـــن   ولقـــد قبلـــت احلكومـــة طوعـ

ــسلحة      ) ٢٠٠٥( ١٦١٢ ــات املـ ــدة واجلماعـ ــم املتحـ ــني األمـ ــوار بـ ــري أي حـ ــشرط أن جيـ بـ
أي اتصال أو حوار بني منظومة األمم املتحـدة واجلماعـات املـسلحة غـري        دث  ومل حي . تهامبوافق

لحة الثـورة    ولقد وقعت احلكومة والقـوات املـس       . اليت يشملها هذا التقرير    احلكومية أثناء الفترة  
إلهناء الرتاع وبناء سالم مستقر ودائم يف هافانـا بتـاريخ      اتفاقا عاما    اجليش الشعيب    - الكولومبي

. ، حبضور ممثلي كوبا والنرويج بـصفتهما جهـتني ضـامنتني لالتفـاق            ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٦
  .جدول األعمالمدرجة على مسألة األطفال والرتاع املسلح تكن ومل 
، صـبيا  ١٩٧ وبنتـا   ٦٧( طفال ٢٦٤ ـالكولوميب لرعاية األسرة احلماية ل ووفر املعهد  - ١٨١

ومل ُيَحـلْ إىل املعهـد بـشكل منـهجي األطفـال            . انفصلوا عن اجلماعات املسلحة غري احلكوميـة      
 رغـم   ،عن اجلماعات املسلحة اليت تـشكلت بعـد تـسريح املنظمـات شـبه العـسكرية               املنفصلون  

 وقــد أحيــل بعــض األطفــال إىل مكتــب املــدعي العــام .جهــودبذلتــه الدولــة الكولومبيــة مــن  مــا
وينبغي أن ميـنح مجيـع األطفـال، بوصـفهم ضـحايا، املزايـا واحلمايـة نفـسها، بغـض                . حملاكمتهم

احلـاالت الـيت   عـن  االفتقار إىل معلومـات  ظل و. خدمتهمالنظر عن اجلماعة اليت جندهتم أو است      
الـصادرة املتعلقـة باالنتـهاكات املرتكبـة        حكـام   حمدوديـة عـدد األ    مكتـب املـدعي العـام و      توالها  

 طفـال   ٥ ٠٧٥قام املعهـد الكولـوميب لرعايـة األسـرة بفـصل            بينما  و.  ميثالن حتديا  ضد األطفال 
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إدانـة لتجنيـد     ٢٥حىت اآلن سـوى     صدر  على األقل عن اجلماعات املسلحة غري احلكومية، مل ت        
) ٢٠٠٥ الـصادر عـام      ٩٧٥نون رقـم    القـا (مبوجـب قـانون العدالـة والـسالم          منـها    ٣،  األطفال

وعلـى الـرغم ممـا تبذلـه     . وحدة حقوق اإلنسان يف مكتب املـدعي العـام    خالل   إدانة من    ٢٢ و
مــن جهــود، ال يــزال يتعــذر علــى األطفــال اللجــوء إىل القــضاء، وال يــزال    حكومــة كولومبيــا 

  .من دواعي القلقداعيا ارتكاب انتهاكات ضد األطفال لى اإلفالت من العقاب ع
تقريـرا عـن    بتـشغيله   أمـني املظـامل     الـذي يقـوم مكتـب        ولقد وضع نظام اإلنذار املبكـر        - ١٨٢

يف غوانيـا وغوابيـاري وميتـا وبيتـشادا لتحديـد األثـر الـذي خيلفـه           اسـتخدامهم   جتنيد األطفـال و   
وإضـافة إىل ذلـك، أصـدرت وزارة        . الرتاع املسلح على األطفال وتعزيز تدابري الوقاية واحلماية       

ــاين الــد ــشرين الث ــوفمرب /فاع يف ت ــشأن إدارة بروتوكــول وكــاالت إنفــاذ القــوانني   ” ٢٠١١ن ب
 وكـذلك   “على العنـف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع املـسلح           التركيز  حاالت العنف اجلنسي مع     

  .نظاما تشغيليا لتنفيذه
  

  اهلند    
بتـها  ارتك، تلقت األمـم املتحـدة تقـارير عـن انتـهاكات ضـد األطفـال                 ٢٠١٢ يف عام    - ١٨٣

ولقــد قــدمت هــذه . أطــراف يف واليــات بيهــار وتشاتيــسغار وجارخنــد وماهاراشــترا وأوديــشا
 مع أنـه مل يكـن بوسـع األمـم املتحـدة التحقـق               ،التقارير مدعومة بتقارير أخرى إىل برملان اهلند      

علـــى يـــد املـــاويني املعـــروفني أيـــضا باســـم   اســـتخدامهم وُيـــزعم أن جتنيـــد األطفـــال و . منـــها
 “الناكـساليت ”أن   وزعمت التقـارير  . التقريرذا   استمر أثناء الفترة املشمولة هب     “الناكساليت”

 عامـا علـى نطـاق واسـع     ١٢إىل  أعوام ٦ن مبادروا إىل جتنيد األطفال الذين تتراوح أعمارهم      
قيـل  و. بالواليـات املتـضررة   ) Bal Sanghatans(“ وحـدات األطفـال   ”فيما يطلقون عليها اسم     

ــال إن  ــل العــصي      ضطلعون كــانوا يــ األطف ــة مث ــال باألســلحة البدائي ــشمل القت ــة ت ــام متنوع مبه
 عامــا يف ١٢مــن العمــر صــغار ال يتجــاوزون وأفيــد عــن وجــود أطفــال . العمــل كمخــربين أو

األسلحة واألجهـزة املتفجـرة    يتعاملون مع   جمموعات الشباب املاوية وامليليشيا احلليفة هلا، وهم        
وإهنم يتعرضون، لو فعلـوا، لـشىت       اجملموعات  ال مبغادرة هذه    وقيل إنه ال يسمح لألطف     .املرجتلة

ل إن يــووفقــا ملــصادر حكوميــة، ق. أنــواع التــدابري االنتقاميــة، مبــا يف ذلــك قتــل أفــراد أســرهم  
األطفـال كـدروع بـشرية يف املواجهـات املـسلحة مـع قـوات األمـن          كانوا يـستخدمون    املاويني  
قتل سبعة أطفال يف تبـادل إطـالق النـار بـني الـشرطة         ويف والية تشاتيسغار، أفيد عن م     . اهلندية

، أشــارت التقــارير ٢٠١٢ويف عــام . ٢٠١٢يونيــه /االحتياطيــة املركزيــة واملــاويني يف حزيــران
 مدرسـة منـذ   ٢٦٧وأفيـد عـن قيـام املـاويني بتـدمري          . أيضا إىل أن املاويني دمروا مبـان مدرسـية        

أثـار عـدد املـدارس الـيت ُدمِّـرت خـالل       و. ٢٠١٢عام يف ثالث مدارس من بينها   ،  ٢٠٠٦عام  
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ذكـرت  و. السنوات الست املاضية املخاوف يف ما يتعلق بإمكانية استفادة األطفال مـن التعلـيم       
هنجا متكـامال لتلبيـة احتياجـات األطفـال مـن احلمايـة يف املنـاطق الـيت تـشهد          احلكومة أهنا تتبع    

  .احلكم الرشيدلتنمية وقالقل مدنية، وال سيما االحتياجات املتصلة باألمن وا
  

  باكستان    
ــشهد هجمــات مــسلحة   ٢٠١٢ يف عــام - ١٨٤ ــستخدم  مــن ، ظلــت باكــستان ت مجاعــات ت

ــان و أســاليب  ــرتبط حبركــة طالب ــة وت ــها أو بتنظــيم القاعــدة،  /إرهابي ــان يف  مــن بين حركــة طالب
إقلـــيم باكـــستان، يف املنـــاطق القبليـــة اخلاضـــعة لـــإلدارة االحتاديـــة، وإقلـــيم خيـــرب خبتوخنـــوا، و  

 طفـال   ٩١التقرير، أفيـد عـن مقتـل        ذا  وخالل الفترة املشمولة هب   . بلوشستان، واملراكز احلضرية  
 طفال على األقل يف سياق اهلجمات العشوائية على األمـاكن العامـة، الـيت ُتعـزى           ١٣٧وإصابة  

لقــوا  طفــال نيواحــد ومخــسقيــل أن مــا جمموعــه و. إىل حركــة طالبــان باكــستان إىل حــد كــبري
م بسبب األجهزة املتفجرة املرجتلة والقنابل املزروعة علـى جانـب الطـرق والـتفجريات               مصرعه

ــل  اال ــة؛ وقت ــاون؛ و   ٢٦نتحاري ــدافع اهل ــسبب هجمــات مب ــال ب ــام   ١٤  طف ــسبب األلغ ــال ب  طف
 علــى ســبيل املثــال، ،٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤ويف . املنفجــرةاألرضــية والــذخائر غــري 

 األقل يف هجوم بقنابل مزروعة علـى جانـب الطريـق خـالل سـري       أطفال على ٤أفيد عن مقتل    
ــرب خبتوخنــوا      ــإقليم خي ــل خــان، ب ــره إمساعي ــد عــن شــن    . موكــب يف دي ــك، أفي وإضــافة إىل ذل
ومل تتـوافر بيانـات دقيقـة عـن عـدد           . هجمات بطائرات بال طيـار يف املنـاطق القبليـة بباكـستان           

إال أن مخـسة أطفـال      . جمـات املبلـغ عنـها     اخلسائر يف األرواح يف صفوف األطفـال يف تلـك اهل          
 عامـا أصـيبوا يف هجـوم بطـائرة بـال طيـار يف              ١٢إىل   أعوام   ٤من  على األقل تتراوح أعمارهم     

ــة وزيرســتان الــشمالية  ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٤ ــة تــايب، بوالي ويتعــذر علــى .  يف قري
  .األمم املتحدة الوصول إىل هذه املناطق للتحقق من هذه األنباء

ــد      - ١٨٥ ــهم واســتخدامهم علــى ي ــد املفجــرين االنتحــاريني مــن األطفــال وتدريب  وظــل جتني
مقاتلي طالبان، مبن فيهم حركة طالبان باكستان، يف املنـاطق القبليـة الواقعـة علـى احلـدود بـني                    

 علـى   ،٢٠١٢مايو  / أيار ٤في  ف. ٢٠١٢عام  يف  من دواعي القلق    داعيا  باكستان وأفغانستان،   
يف اخلامسة عشرة مزنرا باملتفجرات شنَّ هجومـا انتحاريـا يف سـوق       صبيا  أفيد أن   سبيل املثال،   

ــسبب     ــاجور فت ــة ب ــاس يف منطق ــة بالن ــل مكتظ ويف .  آخــرين٧٥ شخــصا وإصــابة  ٢٦يف مقت
، أفيـد أن الـشرطة ألقـت القـبض علـى            ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠ يف    آخر وقـع   حادث
، هو والـشخص    واحتجزتهسترة ناسفة   يرتدي   خيربمنطقة  عمره من   يف الثالثة عشرة من     صيب  

وال تتـوافر أرقـام دقيقـة عـن عـدد األطفـال             . البالغ الذي كان يوجهـه، أثنـاء دخوهلمـا بيـشاور          
إال أن حكومة باكـستان أفـادت أن أكثـر          . األمنيةاللوائح  احملتجزين حاليا يف باكستان مبوجب      
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ــة املهــارات يف التحقــوا بــربامج مكافحــة التطــرف وتن  صــبيا ١ ١٥٠مــن  ماالكنــد، منطقــة مي
ــة عــام  . خيــرب خبتوخنــوامبقاطعــة  ــة ٢٣ طفــال، مــن بينــهم  ٤٠، كــان ٢٠١٢وحبلــول هناي  حال

طفـال  األ، ال يزالون يقيمون يف مركز ساباوون لتأهيـل وإعـادة إدمـاج          ٢٠١٢جديدة من عام    
  .لحةماعات مسالذين حتتجزهم قوات األمن الباكستانية بسبب ارتباطهم املزعوم جب

عـارض  اجلماعات املسلحة اليت ت   تزايد استهداف   التقرير،  ذا   وخالل الفترة املشمولة هب    - ١٨٦
ــيم    ــاين وتعل ــيم العلم ــاتالتعل ــها  ، البن ــن بين ــدارس واملعلمــني     وم ــان باكــستان، امل ــة طالب حرك

يف هجمــات بــاألجهزة املتفجــرة املرجتلــة وإطــالق النــار مــن       البنــات، والتالميــذ، وال ســيما  
مــدارس  معظمهــا ، مدرســة١١٨وأفيــد عــن إحلــاق أضــرار مبــا جمموعــه   .  متحركــةمركبــات
واملنـــاطق القبليـــة اخلاضـــعة لـــإلدارة  ) ٧٧(، أو تـــدمريها يف مقاطعـــة خيـــرب خبتوخنـــوا  ابتدائيـــة
ــة ــشرين األول٩ويف . يف إطــار هــذه اهلجمــات املــسلحة  ) ١(، وبلوشــستان )٤٠( االحتادي  / ت
كـة طالبـان باكـستان النـار علـى ماللـه يوسـف زاي،               ، أطلق مسلحون مـن حر     ٢٠١٢أكتوبر  

تلميـذتني غريهـا أثنـاء      هـي و  وأصـابوها جبـراح بليغـة       مـن عمرهـا     وهي تلميذة يف الرابعة عشرة      
زاي  ماللـه يوسـف   كان معروفا عـن     و. خيرب خبتوخنوا قاطعة  عودهتن من املدرسة يف مينغورا، مب     

على يـد حركـة طالبـان باكـستان يف          نات  البأهنا طفلة ناشطة تناهض اإلغالق القسري ملدارس        
 عـامال يف    ١١على العـاملني يف القطـاع الطـيب، لقـي           عتداءات  ويف ما يتعلق باال   . وادي سوات 

خـرون  آضد شلل األطفـال مـصرعهم وأصـيب أربعـة           بعمليات التطعيم   يقومون  اجملال الصحي   
يف جمــال عــاملني  ٩وقتــل مــن بــني هــؤالء  . ٢٠١٢جبــراح خــالل هجمــات اســتهدفتهم عــام   

، يف سلسلة مـن اهلجمـات ُشـنَّت          من عمرها  يف السابعة عشرة  من بينهم بنت    الرعاية الصحية،   
ــ يف كراتـــشي، وب٢٠١٢ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ و ١٧بـــني خـــالل الفتـــرة مـــا  شاور، يـ

  .، والسندوتشارساده
لتحـسني  سياسـاتية وتـشريعية     ، اختذت حكومة باكستان عدة تـدابري        ٢٠١٢عام  يف   و - ١٨٧

مايــة األطفــال يف املنــاطق القبليــة اخلاضــعة  حلاملوافقــة علــى سياســة مــن بينــها محايــة األطفــال، 
 )٢٠١٠(حتاديــة وتوســيع نطــاق قــانون محايــة ورعايــة األطفــال يف خيــرب خبتوخنــوا    لــإلدارة اال

  .حبيث يشمل املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية
  الفلبني    

لتقريـر، سـجلت فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ يف               ذا ا  هب  أثناء الفترة املشمولة   - ١٨٨
ت تتـراوح أعمـارهم     بنـا  ٣ و   صـبيا  ٢٣هم، مشلـت    خدامة جتنيد لألطفال واست   ل حا ١١الفلبني  

ة لـ  حا ٢٦ مبـا يبلـغ   ، مقارنـة    ٢٠١٢ يف عـام     الـرقم نقـصانا   وميثـل ذلـك     .  عامـاً  ١٧ إىل ١٢ من
 خدما احلاالت، أفيد أن طفلـني ُجنِّـدا واسـت     ومن هذه . ٢٠١١عام  بنتا   ٢١  و صبيا ٣٣ مشلت
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 مـن قبـل     ١١ اجلديد، و    يش الشعيب اجل من قبل    ١١ من قبل جبهة مورو اإلسالمية للتحرير، و      
  .الفلبينية من قبل القوات املسلحة ٢ مجاعة أبو سياف، و

 وعلــى الــرغم مــن توقيــع خطــة العمــل بــني جبهــة مــورو اإلســالمية للتحريــر واألمــم    - ١٨٩
، ظلت قيادات القاعدة التابعة للجبهـة تـوفر التـدريب واألسـلحة والبـزات               ٢٠٠٩ة عام   املتحد

، ُجنـد   ٢٠١٢يوليـه   /فـي متـوز   ف. العسكرية لألطفال وتستخدمهم كمرشـدين وُسـعاة ومحـالني        
ــسادسة عــشرة  صــيب ــره   يف ال ــن عم ــتوم ــشرة  بن ــسابعة ع ــا   يف ال ــادة   مــن عمره ــل قي ــن قب م

سـور، وأخـضعا للتـدريب علـى فنـون القتـال، واسـتخدما               يف مقاطعة الناو ديل      ١٠٣ القاعدة
ــصيانة األســلحة  ــسلطة      . ل ــاطق اخلاضــعة ل ــم املتحــدة الوصــول إىل املن ــسر لألم ــه مل يتي ــع أن وم

ــة مــورو           ــن جبه ــشق ع ــصيل من ــي ف ــة، وه ــبيل احلري ــسامورو اإلســالميني يف س مناضــلي بانغ
ريـة تتلقـى تقـارير موثـوق هبـا          ، ظلت فرقة العمل القط    “كاتو”اإلسالمية للتحرير يقوده القائد     

  .بأن اجلماعة املسلحة تنشط يف تدريب األطفال وتزويدهم باألسلحةتفيد 
  اجلبهــة الدميقراطيــة الوطنيــة للفلــبني، وهــي اجلنــاح الــسياسي للجــيش الــشعيبظلــت و- ١٩٠

 بأهنــا جتنــدهم وتـــدرهبم   اعترفـــت جتنـــد األطفــال كمقــاتلني، ولكنــها    ملاجلديــد، تــزعم أهنــا    
وظــل األطفــال يتعرضــون للقتـل واإلصــابة نتيجــة انتــساهبم  . هم ألغــراض غــري قتاليـة دمخوتـست 

ــد خــالل عــام     ــشعيب اجلدي ــى ســبيل  ٢٠١٢أغــسطس / آب٢٦فــي ف. ٢٠١٢للجــيش ال ، عل
ينتمـي إىل  مـن عمـره   املثال، حتققـت فرقـة العمـل القطريـة مـن مقتـل مقاتـل يف الـسابعة عـشرة            

 يف مقاطعــة باكيبــاتو، الوطنيــةت مــع القــوات املــسلحة  اجلديــد أثنــاء االشــتباكايش الــشعيباجلــ
  .مبدينة دافاو

هم مـن قبـل     خداميت جتنيـد ألطفـال واسـت      ل وحتققت فرقة العمل القطريـة أيـضاً مـن حـا           - ١٩٢
 ١٣ مـن  تتـراوح أعمـارهم   صـبيا علـى األقـل    ١١ مشلتمجاعة أبو سياف يف سولو وباسيالن،   

 يف الثالثـة عـشرة      صـيب  على سـبيل املثـال، لقـي         ،٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤في  ف.  عاماً ١٦ إىل
 مصرعه أثناء مواجهة مـسلحة مـع      M-203قنابل يدوية من طراز     من عمره كان مسلحا برامجة      

  . يف بلدية سوميسيب، مبقاطعة باسيالنالوطنيةالقوات املسلحة 
 األطفــال مــن خدام القلــق يــساور األمــم املتحــدة بــشأن اســت  ظــل وإضــافة إىل ذلــك، - ١٩٢
ويف .  وتشغيلهم كمرشدين وخمربين أثنـاء العمليـات العـسكرية         الوطنيةنب القوات املسلحة    جا

ني طفلـ ، أرغمـت كتيبـة املـشاة الـسابعة واخلمـسون            ٢٠١٢يوليه  /حالة مت التحقق منها يف متوز     
 عامـاً علـى العمـل كمرشـدين لتحديـد موقـع معـسكر               ١٣ عامـا إىل   ١٢ مـن تتراوح أعمارمها   

 حتقيقـاً يف    الوطنيةوباشرت القوات املسلحة    . د يف مقاطعة مشال كوتاباتو     اجلدي لجيش الشعيب ل
التقريــر، لــوحظ ذا وأثنــاء الفتــرة املــشمولة هبــ. بــذلك لــدى إخطارهــا ٢٠١٣مــارس / آذار٢٠
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 ظلــت تنــشر أمســاء أطفــال وصــورهم يف وســائط اإلعــالم،  الوطنيــةأيــضاً أن القــوات املــسلحة 
  .حة بأهنم أعضاء يف مجاعات مسلصفهموت

 حالـــة قتـــل أطفـــال   ٦٦، قامـــت فرقـــة العمـــل القطريـــة بتوثيـــق     ٢٠١٢ عـــاميف  و- ١٩٣
 مورو اإلسـالمية للتحريـر،      بأن اجلهة املتورطة فيها هي جبهة      حاالت أفيد    ٤وتشويههم، منها   

حالـة واحـدة أفيـد بـأن         اجلديد، و  الشعيبحاالت أفيد بأن اجلهة املتورطة فيها هي اجليش          ٣و  
حالـة أفيــد بــأن اجلهــة املتورطــة فيهــا هــي   ١٤مجاعــة أبــو ســياف، و فيهــا هــي اجلهـة املتورطــة  
نتيجـة  أفيد بأنـه  و. غري حمددي اهلويةحالة أفيد بأن اجلناة فيها     ٣٣، و   الوطنيةالقوات املسلحة   

 اشتباكات بني القوات املـسلحة      حتدثومل  . غريهم ٣٧وأصيب   طفالً   ٢٩  قتل ذه اهلجمات هل
جبهـة  املتورطة فيها    احلاالت   كانتو. ٢٠١٢عام  يف  سالمية للتحرير    وجبهة مورو اإل   الوطنية

وأثنـاء  .  مجاعـات املـورو  يف إطـار برتاعـات داخليـة    تتعلـق يف معظمهـا      مورو اإلسالمية للتحرير    
 اجلديد هجمات بـارزة علـى القـوات املـسلحة           يش الشعيب اجلالتقرير، شنَّ   ذا  الفترة املشمولة هب  

، علــى ٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١فــي ف.  حــساب الــسكان املــدنيني، كانــت غالبــاً علــىالوطنيــة
 اجلديــد يف قيــادة مــرياردو أرســي قنبلــة يدويــة علــى يش الــشعيباجلــســبيل املثــال، ألقــى مقــاتلو 

صـــبيا  ١٢هم بينـــ شخـــصاً، مـــن ٥٠مركـــز عـــسكري وســـط الـــسكان، فأصـــابوا أكثـــر مـــن 
  . عاما١٧ً إىل أعوام ٤ن م تتراوح أعمارهم بنات ٩ و

ت الوطنية شـن  أن القوات املسلحة    بوخالل احلملة املناهضة جلماعات املتمردين، أفيد        - ١٩٤
موجـودون  كـانوا    اجلديـد    يش الشعيب اجلعم أن مقاتلي    هجمات عشوائية على منازل ملدنيني زُ     

ن يف صـبيا ، قتـل    ٢٠١٢أكتـوبر / تـشرين األول   ١٨يف  وحدثت  ويف حالة مت التحقق منها      . فيها
حني مـشطت   من العمر   على التوايل وأصيبت طفلة يف اخلامسة       من العمر   رة  الثامنة والثالثة عش  

ــاو ديــل ســور      ــبالوان، مبقاطعــة داف ــة كي ــسابعة والعــشرون مــرتالً يف بلدي ــة املــشاة ال ويف . كتيب
 وأمـرهتم بـأن     اخلدمـة  مـن    جمنـدا  ١١ ضـابطاً و     الوطنيـة  القوات املـسلحة     صرفت،  ذلكأعقاب  

ــاهتم، وكــانوا، وقــت ك   ــوا ثكن ــر، خيــضعون   يلزم ــة هــذا التقري ــا احملكمــة   تاب لتحقيقــات جتريه
  .العسكرية العامة قبل حماكمتهم

 باملـدارس خـالل أعمـال       تلحـق فيهـا أضـرار     ، استمر وقوع حـوادث      ٢٠١٢ ويف عام    - ١٩٥
 تيبـو   -، أحرق مقاتلون تابعون جلماعة أبو سياف مدرسة تيبو          ٢٠١٢يوليه  /في متوز ف. القتال

 مالحقــة عــسكرية مــن قبــل القــوات املــسلحة حماولــة إلهلــاءيف حرقــا جزئيــا االبتدائيــة املركزيــة 
أغــسطس /ويف آب. مناوشــات يف بلديــة سوميــسيب، مبقاطعــة باســيالن حــدوث  بعــد الوطنيــة
، أفيــد عــن إحلــاق أضــرار بــأربع مــدارس بــسبب تبــادل إطــالق النــار أثنــاء مواجهــات   ٢٠١٢
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غـسامورو اإلسـالميني يف سـبيل احلريـة، يف           ومناضـلي بان   الوطنيـة مسلحة بني القـوات املـسلحة       
  .داتو أونساي

ففـي  . مـن دواعـي القلـق   داعيا أغراض عسكرية يف الفلبني يف  استخدام املدارس    ظل و - ١٩٦
 وحـدات عـسكرية يف مـدارس        الوطنيـة  مت التحقق منها، نشرت القـوات املـسلحة          حاالتأربع  

حتققت فرقة العمـل القطريـة مـن أن ثـالث           ،  ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران . ابتدائية رمسية مبينداناو  
 أقامـت مفـرزة قـرب مدرسـة سـاليبونغان االبتدائيـة يف              الوطنيـة وحدات تابعة للقوات املسلحة     
  .ور، مما أدى إىل إغالق هذه املدرسة ملدة أسبوعنيسبلدية توغايا مبقاطعة الناو ديل 

المية للتحريــر واألمــم  ومنــذ انتــهاء مــدة خطــة العمــل املربمــة بــني جبهــة مــورو اإلســ  - ١٩٧
 ، بعد تنفيذها ملـدة سـنتني، ال يـزال توقيـع ملحـق بـشأن متديـدها                 ٢٠١١يوليه  /املتحدة يف متوز  

بهـة يف اإلعـراب     اجلتأخر كبري يف تنفيذ هذه اخلطة، استمرت        حدوث  وعلى الرغم من    . معلقا
بهـة  اجلسالم بـني    حـرز مـؤخراً يف حمادثـات الـ        والتقـدم الـذي أُ    . حيث املبـدأ  عن التزامها هبا من     

 ٢٠١٢أكتـوبر   /ي أسفر عن توقيع إطار التفـاق سـالم شـامل يف تـشرين األول              ذ ال ،كومةاحلو
تنفيذ خطة العمل تنفيذاً تامـاً، مبـا يف ذلـك إعـادة إدمـاج          ب، بدعم من اجملتمع الدويل،      قد يعجل 

اخلاصـة للفئـات    ويكفل االتفاق اإلطاري آليات احلمايـة االجتماعيـة         . األطفال يف احلياة املدنية   
  . بوجه خاص على النساء واألطفال يف مناطق بانغساموروالتركيزالضعيفة، مع 

، اجتمع فريق تقين من األمم املتحدة مع أعـضاء فريـق            ٢٠١٢يناير  / ويف كانون الثاين   - ١٩٨
ة لفلبني إلجراء مناقشة أولية بشأن الـشواغل املتعلقـ  لالتفاوض التابع للجبهة الدميقراطية الوطنية    

 اجلديد أطفاالً يف صفوفه، ولكنـها       يش الشعيب اجل اجلبهة تنكر أن لدى      ظلتو. حبماية األطفال 
 قــد يــتم إحلــاقهم فــأكثر عامــاً ١٥أوضــحت موقفهــا ومفــاده أن األطفــال البــالغني مــن العمــر  

.  اجلديــد أو الوحــدات غــري القتاليــة األخــرى لجــيش الــشعيبلبوحــدات الــدفاع الــذايت التابعــة 
ــران حز٢٩ ويف ــه /ي ــشأن      ٢٠١٢يوني ــامج عمــل مــن جانــب واحــد ب ــا وبرن ، أصــدرت إعالن

ــوق  ــال حق ــهمومحاياألطف ــاهت ــه ، دحــضت هم ورف ــشعيباجلــإدراج في ــد يف يش ال ــذا  اجلدي ه
شـراك  إبـشأن   امللحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل         تقرير، ورفضت تطبيق الربوتوكول االختيـاري       ال

وال تـشمل األنـشطة الـواردة يف    . بـادئ بـاريس  ومغري احلكوميـة  األطفال يف الرتاعات املسلحة   
  . إعالن اجلبهة أحكاماً بشأن إمكانية وصول األمم املتحدة إىل األطفال ورصد االمتثال

ــسرين أن أشــري إىل أن  و- ١٩٩ ــبني  ي ــة الفل ــضع اللمــسات األخــرية يف    حكوم ــام  ت ــذ نظ تنفي
ب انتـهاكات جـسيمة ضـد    الرصد واإلبالغ والتصدي ملنع احلوادث احملددة الـيت تـشمل ارتكـا        

 بإعـداد مـشروع مبـادئ توجيهيـة        الوطنية أيـضا  وتقوم القوات املسلحة    . األطفال والتصدي هلا  
املتوقــع أن مــن  أو داخلــها، ستــشفياتبــشأن إجــراء العمليــات يف املقــار املباشــرة للمــدارس وامل
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ــل هبــ   ــدأ العم ــات   ا بوصــفهايب ــصف األ  تلــك  توجيهــاً خاصــاً بعملي ــوات أثنــاء الن ول مــن الق
 األطفـال أثنـاء العمليـات العـسكرية،         خداموإضافة إىل ذلك، ويف مـا يتعلـق باسـت         . ٢٠١٣ عام

 األطفال، وتنيط بالقـادة املـسؤولية       خدام توجيهات حتظر است   الوطنيةأصدرت القوات املسلحة    
  .عن ذلك، وتضفي طابعاً مؤسسياً على التحقيقات، وحتدد تدابري تصحيحية

  
  اجلنوبية يف تايلنداملقاطعات احلدودية 

رغـم  ظلـوا   طفال الذين   أل، بذلت حكومة مملكة تايلند جهوداً حلماية ا       ٢٠١٢ يف عام    - ٢٠٠
ها مجاعـات مـسلحة يف املقاطعـات احلدوديـة اجلنوبيـة يف             شـنت ذلك ضـحايا هلجمـات عـشوائية        

  الــيت تــضمنت، اهلجمــاتلتلــكونتيجــة . يــاال، وباتــاين، ونــاراثيوات، وســونغال: تايلنــد وهــي
 أطفـال   ٥إطالق نار من مركبات متحركـة وتفجـريات يف أمـاكن عامـة مكتظـة بالنـاس، قتـل                    

ويف إحـدى احلـاالت، يف   . التقريـر ذا  طفالً أثناء الفتـرة املـشمولة هبـ   ٤٨وأصيب ما ال يقل عن  
 شـهراً وأصـيب طفـل يبلـغ     ١١، قتـل طفـل يبلـغ مـن العمـر       ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١١

رانغـاي،  منطقـة   اء إطالق نار من مركبة متحركة على أحد املقاهي يف            أشهر أثن  ١٠من العمر   
ــاراثيوات  ــة نـ ــاي يف      . مبقاطعـ ــات يـ ــاال وهـ ــل يف يـ ــسقة بالقنابـ ــات املنـ ــفرت اهلجمـ ــد أسـ وقـ

وتقـوم  .  طفالً علـى األقـل     ١٦هم  من مدين،   ٣٠٠ عن إصابة أكثر من      ٢٠١٢مارس  /آذار ٣١
  .هذه احلوادثحكومة مملكة تايلند حالياً بإجراء حتقيقات يف 

 اعتـداءات التقرير، واصلت اجلماعات املسلحة أيضاً تنفيـذ        ذا   وأثناء الفترة املشمولة هب    - ٢٠١
 مدرسـة علـى األقـل بأضـرار         ١١، أصـيبت    ٢٠١٢فـي عـام     ف. ة على املدارس واملعلمـني    موجه

جزئيــاً أو تعرضــت للتــدمري بــسبب إحراقهــا عمــداً أو شــن هجمــات عليهــا بــأجهزة متفجــرة    
اب بـ ، أسفر انفجار قنبلة عند مدخل مدرسة بـاتو ميترا         ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٤ويف  . مرجتلة
خـر وقـع يف     آويف حادث   . باشو، مبقاطعة ناراثيوات، عن إصابة مديرْي مدرسة      منطقة   يف   ٦٦
 بانــاري، منطقــة، أحــرق مقــاتلون مدرســة بــانغ مــروات يف ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩

 ٢٠١٢ عـام    حالـة اعتـداءات موجهـة يف       ١١ ذلـك، جـرى توثيـق        وإضـافة إىل  . تـاين مبقاطعة با 
 آخرين، وقد تصاعدت هذه احلوادث على حنـو يـدعو           ٨ معلمني وإصابة    ٦ عن مقتل    تأسفر

، قتــل مــدير ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٢ويف . ٢٠١٢ األخــري مــن عــام ربــعللقلــق يف ال
، أغلقت نقابة املعلمـني     لذلكنتيجة  و.  نونغ تشيك، مبقاطعة باتاين    منطقةمدرسة كام تشام يف     

 كــانون ١١ويف .  أيــام١٠ مدرســة يف املنطقــة ملــدة   ٣٢٢يف املقاطعــات احلدوديــة اجلنوبيــة   
 مــايو، مبقاطعــة منطقــة، دخــل مقــاتلون إحــدى مــدارس بــان بــا نغــو يف ٢٠١٢ديــسمرب /األول

قرابـة  دة يـومني    مـرة أخـرى ملـ     وأغلقـت   .  األطفـال  أمـام باتاين، وقتلـوا مـدير املدرسـة ومدرسـاً          
 ألسـباب   ، تلميـذ يف املقاطعـات األربـع       ٢٠٠ ٠٠٠أكثر مـن    ختدم   ، مدرسة حكومية  ١ ٢٠٠
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ومنــذ شــن هــذه اهلجمــات، . تلــك احلــوادثيف أيــضا  ضــحايا كــان أفــراد عــسكريونو. أمنيــة
  .بادرت حكومة مملكة تايلند إىل تكثيف التحقيقات وتعزيز اإلجراءات األمنية

ئمــة بــشأن مــسألة ارتبــاط األطفــال مبليــشيا متطــوعي الــدفاع عــن  وظلــت املخــاوف قا- ٢٠٢
 يـؤدون مهـام مـشاهبة لتلـك الـيت يؤديهـا       مبصفة غري رمسية، ويزعم أهنـ   ) تشور رور بور  (القرى  

ويف هذا الصدد، وضعت حكومـة مملكـة   .  رمسياًإىل تلك اجلماعاتاألعضاء البالغون املنتسبون    
 الثامنـة عـشرة مـن قبـل ميليـشيات            سـن  األطفـال دون  تايلند أنظمـة واضـحة بـشأن عـدم جتنيـد            

. تشور رور بور وأرسلت رسـائل تذكرييـة إىل مجيـع املقاطعـات للتقيـد بأحكـام هـذه الـسياسة                    
 يف جترميـا صـرحيا  شراك األطفال يف القوات املسلحة واجلماعـات املـسلحة   إوال يزال يتعني جترمي     

الصادر عـام   تعديل قانون محاية الطفل     بكة تايلند   حكومة ممل تقوم  و. التشريعات التايلندية احمللية  
  .جترميا صرحياشراك األطفال يف القوات املسلحة واجلماعات املسلحة إ لتجرمي ٢٠٠٣
 حكومة مملكة تايلند وفريـق األمـم املتحـدة القطـري بـشأن              إين أرحب بالتحاور بني    و - ٢٠٣
تحقـق مـن االنتـهاكات الـيت ُيـزعم           الوصول إىل املقاطعات احلدودية اجلنوبيـة ألغـراض ال         إتاحة

 أســاليب مبــا يف ذلــك مــن خــاللأهنــا ترتكــب ضــد األطفــال واإلبــالغ عنــها بــصورة مــستقلة، 
 املوافقـة علـى أسـاليب العمـل         هبـدف احلـوار   ذلـك   كومـة علـى تعزيـز       احلوأشجع  .  الدنيا العمل
  .ضمان إمكانية وصول الفريق القطري إىل تلك املقاطعاتلالدنيا 

    
  التوصيات  - سادسا 

 والـصومال، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، بتوقيـع           ، أرحب بقيام حكومات ميامنار    - ٢٠٤
.  بالتقــدم الــذي أحرزتــه األطــراف األخــرى يف تــسريح األطفــالأيــضاخطــط عمــل، وأرحــب 

على أن توقف فورا مجيع االنتهاكات ضد األطفال، وأحث بقـوة           وأحث بقوة مجيع األطراف     
واســتخدامهم وقتلــهم ت مدرجــة يف تقــاريري الــسنوية لتجنيــدها أطفــاال   األطــراف الــيت كانــ 

 على املـدارس واملستـشفيات   واالعتداءاتوتشويههم، وارتكاب العنف اجلنسي ضد األطفال،     
  .أن تقوم بذلك دون تأخريعلى أو األفراد املشمولني باحلماية، واليت مل تربم خطط عمل، 

 العمــل املوقعــة أو قيــد التفــاوض قــد اســتمر يف   وأالحــظ مــع التقــدير أن عــدد خطــط- ٢٠٥
ــام   ــد يف ع ــات املاحنــة   . ٢٠١٢التزاي ــب باجله ــشة ملعاجلــة فجــوات    أن وأهي ــإجراء مناق ــأمر ب ت

  .التمويل من أجل تنفيذ خطط العمل هذه وأعمال الرصد املرتبطة هبا
بوصـول األمـم املتحـدة بـشكل مـستقل ألغـراض            أن تـسمح    األعضاء  هيب بالدول    وأ - ٢٠٦

االتــصال بــني األمــم وأن تيــسر الرصــد واإلبــالغ بــشأن االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال،  
ومتابعتـها مـن    وإبـرام خطـط     املتحدة واجلماعات املسلحة من غري الدول إلجراء حـوار معهـا،            
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. النتــهاكات، وفقــا لقــرارات جملــس األمــن بــشأن األطفــال والــرتاع املــسلحهنايــة لأجــل وضــع 
 ال يـــشكل حكمـــا مـــسبقا علـــى الوضـــع الـــسياسي أو القـــانوين لتلـــك   أن هـــذا االتـــصال إال

  .اجلماعات املسلحة من غري الدول
 ومما يـشجعين أن هنـاك مـشاركة متزايـدة بـني الـدول األعـضاء واألمـم املتحـدة علـى                       - ٢٠٧

وعلـى وجـه    . الـرتاع املـسلح   املتـضررين مـن     الصعيد القطري مـن أجـل حتـسني محايـة األطفـال             
 أسـلط الـضوء علـى قيمـة اللجـان املـشتركة بـني الـوزارات باعتبارهـا إطـارا                   اخلصوص، أود أن  

ناجحا للشراكة مع احلكومـات مـن أجـل مناقـشة ومتابعـة االلتزامـات املتعلقـة حبمايـة الطفـل،                     
أن تــستعني الــدول األعــضاء املعنيــة ب أهيــبويف هــذا الــصدد، .  تنفيــذ خطــط العمــلوتــشجيع

  .لى نطاق أوسع يف التعاون مع األمم املتحدةاللجان املشتركة بني الوزارات عب
.  وأثر الرتاع يف اجلمهورية العربية السورية على األطفال غري مقبـول وال ميكـن حتمُّلـه              - ٢٠٨

. وجيب أن تتخـذ األطـراف تـدابري عاجلـة علـى الفـور حلمايـة حيـاة مجيـع األطفـال وكرامتـهم                   
 املدنيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام          وأحث احلكومة علـى أن توقـف فـورا عمليـات قـصف املنـاطق              

ــة      ــذخائر العنقودي ــة، وال ــة، واهلجمــات اجلوي ــدى، واملدفعي ــة امل ــذائف طويل ــل  . ق ــي حتمي وينبغ
احلكومة املسؤولية عن مجيع االنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبتها اجلماعات املنتسبة إليهـا، ومـن              

ايـة الحتجـاز األطفـال،      وأهيـب أيـضا باحلكومـة أن تـضع هن         . بينها الشبيحة وقوات املخـابرات    
وأي شكل من أشكال إساءة معاملتهم، مبـا يف ذلـك التعـذيب، بـدعوى ارتبـاطهم باملعارضـة،                   
وال ميكن أيضا التـسامح عـن اسـتخدام أسـاليب اإلرهـاب ضـد الـسكان املـدنيني، وأحـث، يف                  

زهـق  هذا الصدد، كافة مجاعات املعارضة املسلحة على وضع هنايـة فـورا لتلـك األعمـال الـيت ت            
  .أرواح األطفال يف اجلمهورية العربية السورية، وعلى وضع هناية لتجنيد األطفال

ارتكـاب االنتـهاكات اجلـسيمة      أن يعاجل مسألة معتـادي      جملس األمن   مناشديت   وأكرر   - ٢٠٩
  :وقد يرغب اجمللس يف النظر يف ما يلي. ة اخلاصيتضد األطفال، بدعم من ممثل

ارتكـاب االنتـهاكات وذلـك      معتادي  ه بالتعامل مع    أن يؤكد من جديد التزام      )أ(  
على أساس أكثـر انتظامـا، وتكـريس مـشاورات          إليه   تقدمي إحاطة    ة اخلاص يتبأن يطلب من ممثل   

ــة الطفــل باعتبارهــا قــضية حمــددة ينــصب   إارتكــاب االنتــهاكات، ومعتــادي بــشأن  دراج محاي
  التركيز عليها عند القيام بالزيارات امليدانية ذات الصلة؛

سـتعراض   والقيام، يف هذا الـصدد، با      أن يواصل النظر يف تطبيق تدابري موجهة        )ب(  
   من أجل التعجيل بالعمليات اجلارية لتحديد األطراف؛املقدمة يف تقاريري السنويةاملعلومات 
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أن يطلــب إىل الفريــق العامــل، يف ضــوء املناقــشات الــيت جــرت مــؤخرا بــشأن   )ج(  
كـي تـشمل آليـات    ) S/2006/724انظـر   (حتديث جمموعة أدواتـه     ارتكاب االنتهاكات،   معتادي  

م دورات ينظــبت يف هـذا الـصدد،    وأن يقـوم،  ارتكــاب االنتـهاكات معتـادي كافيـة للتعامـل مـع    
  . ارتكاب االنتهاكات وتنفيذ خطط العملمعتاديمنتظمة بشأن 

 والـرتاع   األطفـال املتعلـق ب  عمـال   األدعـم جـدول     أن يواصـلوا    اجمللـس   وأهيب بأعضاء    - ٢١٠
ــصلة        ــات ذات ال ــع الوالي ــة األطفــال يف مجي ــز األحكــام املتعلقــة حبماي املــسلح مــن خــالل تعزي

،  التابعـة لألمـم املتحـدة     لعمليات حفظ السالم والبعثات السياسية اخلاصة وبعثات بنـاء الـسالم          
  .مبا يف ذلك نشر مستشارين حلماية الطفل

ــزز    و- ٢١١ ــاجمللس أن يعـ ــب بـ ــام املتعلقـــ أهيـ ــات    ة حباألحكـ ــع الواليـ ــل يف مجيـ ــة الطفـ مايـ
 هبـا بعثـة   تاملشار إليها يف هذا التقريـر والـيت ليـس   باحلاالت القطرية   الصلة، مع االعتراف     ذات

سياســية أو بعثــة حلفــظ الــسالم والــيت تقــع املــسؤولية عــن هــذه القــضايا فيهــا علــى عــاتق             
  .املقيم املنسق
ظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة يف عمليـات           ونظرا للجهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا املن         - ٢١٢

أن تواصــل تعمــيم هــذه املنظمــات هيــب جبميــع منــع الــرتاع والوســاطة ودعــم الــسالم، فــإنين أ 
وضـــع التوجيهـــات والـــسياسات، والتخطـــيط املتعلقـــة باعتبـــارات محايـــة الطفـــل يف عملياهتـــا 

  . واالضطالع بعمليات دعم السالم،للبعثات، وتدريب املوظفني
وال يــزال االمتثــال للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان وللقــانون اإلنــساين الــدويل، مــع   - ٢١٣

. تشديدمها على احلماية اخلاصة لألطفال، أمرا أساسيا ملنع االنتهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال      
ــاري ال     ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــات الت ــصدد بعملي ــة حقــوق  وأرحــب يف هــذا ال تفاقي

اليت جرت أثنـاء الفتـرة الـيت يـشملها هـذا            طفال يف الرتاعات املسلحة،      األ إشراك بشأن   ،الطفل
األساسـي  األعـضاء الـيت مل توقـع وتـصدق علـى هـذا الـصك القـانوين                  التقرير، وأهيب بالـدول     

 وأشجع مجيع الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول االختياري على تنفيـذ            .تفعل ذلك  أن
لتعــــاون يف هــــذا الــــصدد مــــع اللجنــــة ومنظمــــة  توصــــيات جلنــــة حقــــوق الطفــــل وعلــــى ا 

  .األوسع املتحدة األمم
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  )١٠(القوائم الواردة يف مرفقات التقرير  - سابعا  
سعة أطراف جديدة يف الرتاعات نظرا لقيامهـا بتجنيـد          تيف مرفقات هذا التقرير،     ُتدرج   - ٢١٤

والـسالم، والتجمـع    التجمع األساسي للـوطنيني مـن أجـل العدالـة           : األطفال واستخدامهم، وهي  
  مـارس ٢٣الوطين إلنقاذ البلد، واحتاد القوات اجلمهورية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وحركـة      

)M23 (     ــد ــر أزواد، وحركــة التوحي ــة لتحري ــة، واحلركــة الوطني ــة الكونغــو الدميقراطي يف مجهوري
يا؛ وأنـصار   واجلهاد يف غـرب أفريقيـا، وأنـصار الـدين يف مـايل، واجلـيش الـسوري احلـر يف سـور                     

وأصبحت مجاعات ماي ماي الـيت كانـت تقـاريري الـسابقة تـشملها لقيامهـا                . الشريعة يف اليمن  
حتـالف الـوطنيني مـن أجـل كونغـو حـر          بتجنيد األطفال واستخدامهم وكانت مدرجـة يف قائمـة          

، والعناصــر الــسابقة مــن “الفــونتني”، ومــاي مــاي “العقيــد جانفييــه”إمــرة  ســيادة حتــت يوذ
بـسبب  ة أطـراف جديـدة      توأدرجـت سـ   . “تاومييب” الوطنيني الكونغوليني، وماي ماي      املقاومني

حركــة واحلركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد، : ضــد األطفــال، وهــيارتكاهبــا ألعمــال عنــف جنــسي 
ومـاي   )M23( مـارس  ٢٣ وأنـصار الـدين يف مـايل؛ وحركـة         ،التوحيد واجلهاد يف غـرب أفريقيـا      

  .ة الكونغو الدميقراطية؛ والقوات احلكومية يف سوريايف مجهوري“ مورغان”ماي سيمبا 
مجيـع األطـراف يف نيبـال    حذفت من القوائم   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير السابق،       - ٢١٥

، مل تـسجل أيـة انتـهاكات        ٢٠١٢ويف عـام    . خلطـط عملـها   وسري النكا بعد التنفيـذ الكامـل        
ينما ال تزال حركة العـدل واملـساواة        وب.  احلاالت القطرية  تلكأخرى من جانب أي طرف يف       

 األمـم املتحـدة     ألنمدرجة يف إطار قسم السودان يف املرفقـات، فقـد أزيلـت مـن قـسم تـشاد،                   
معلومات تشري إىل أن حركة العدل واملساواة تشارك يف انتهاكات ضد األطفـال             تعد لديها    مل

دميقراطيـة، الـذي وقـع علـى        وقام اجليش الشعيب إلعادة إرساء اجلمهوريـة وال       . يف أراضي تشاد  
 طفـل   ١٣٠٠، بتـسريح حـوايل      ٢٠١١أكتـوبر   /خطة عمل مع األمم املتحدة يف تـشرين األول        

ونظـرا ألنـه مل يعـد نـشطا، فقـد           . ٢٠١٢من صفوفه، ومت تفكيكـه كجماعـة مـسلحة يف عـام             
ــة مــن املرفقــات      ــة والدميقراطي ــشعيب إلعــادة إرســاء اجلمهوري ــل اجلــيش ال ــضا أزيلــت و. أزي أي

شــارة إىل ميليــشيا الــدفاع عــن الــنفس الــيت تــدعمها مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، نظــرا ألهنــا  اإل
، وحركـة   )فـصيل اإلرادة احلـرة    (ويف السودان أزيل أيضا جيش حترير الـسودان         . تعد نشطة  مل

ألن مـن املرفقـات،     ) جنـاح الـسالم   ( وجيش حتريـر الـسودان       ،)جناح السالم (العدل واملساواة   
  .نشطة عسكريامل تعد موعات  من هذه اجملأيا

__________ 
والغرض مـن القـوائم هـو حتديـد أطـراف           . كبلدانة إىل أن املرفقات ال تدرج البلدان يف القوائم          جتدر اإلشار   )١٠(  

 الـصدد،   ذلـك ويف  . معينة يف الرتاع تتحمل املسؤولية عن ارتكـاب انتـهاكات جـسيمة حمـددة ضـد األطفـال                 
األطــراف املخالفــة إىل املواقــع أو احلــاالت الــيت تقــوم فيهــا  فقــط أمســاء البلــدان مــن أجــل اإلشــارة  يــشار إىل 

 .بارتكاب االنتهاكات
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  املرفق األول
قائمـــة األطـــراف الـــيت جتنـــد األطفـــال أو تـــستخدمهم أو تقـــوم بقتلـــهم      

تشويههم، أو ترتكـب أعمـال االغتـصاب وغـريه مـن أشـكال العنـف                 أو
أو /علــــى املــــدارس وباعتــــداءات اجلنــــسي ضــــد األطفــــال، أو تقــــوم  

 جــدول أعمــال لــى املدرجــة ع حــاالت الــرتاع املــسلح يفاملستــشفيات، 
  *جملس األمن

    
  األطراف يف أفغانستان    

وقــد أبــرم هــذا . )أ(الــشرطة الوطنيــة األفغانيــة، مبــا يف ذلــك الــشرطة احملليــة األفغانيــة     - ١
ــن       الطــ ــراري جملــس األم ــع ق ــم املتحــدة متاشــيا م ــع األم ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩رف خطــة عمــل م
  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و
  )ب( ،)أ(شبكة حقاين  - ٢
  )ب(، )أ(احلزب اإلسالمي الذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار   - ٣
 وشـبكة  ،قوات طالبان، مبا يف ذلـك جبهـة تـورا بـورا، و مجاعـة سـنة الـدعوة الـسلفية             - ٤

  )د( ،)ب( ،)أ(لطيف منصور
  

مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، ومجهوريـــة الكونغـــو (األطـــراف يف منطقـــة وســـط أفريقيـــا     
  )الدميقراطية، وجنوب السودان وأوغندا

  )ج( ،)ب( ،)أ(جيش الرب للمقاومة
  

  األطراف يف مجهورية أفريقيا الوسطى    
ــسالم     - ١ ــة وال ــوطنيني مــن أجــل العدال ــذا الطــرف خطــة عمــ   ، )أ(جتمــع ال ــرم ه ــد أب ل وق
  )٢٠٠٥ (١٦١٢و ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩األمم املتحدة متاشيا مع قراري جملس األمن  مع
التجمــع األساســي للــوطنيني مــن أجــل العدالــة والــسالم، كجــزء مــن حتــالف ســيليكا     - ٢

Seleka
  )أ(

 
  

األطراف اليت حتتها خط مدرجة يف املرفقات منذ مخس سنوات على األقل، وبالتايل فهي تعترب من معتـادي                    *  
 .ارتكاب انتهاكات
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  )أ(التجمع الوطين إلنقاذ البلد، كجزء من حتالف سيليكا  - ٣
  )أ(اجلبهة الدميقراطية لشعب أفريقيا الوسطى  - ٤
  )أ(حركة حمرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة  - ٥
وقـد أبـرم هـذا       )أ(احتاد القوى الدميقراطية من أجل التجمع، كجزء من حتالف سـيليكا            - ٦

ــن         ــراري جملــس األم ــع ق ــم املتحــدة متاشــيا م ــع األم ) ٢٠٠٤ (١٥٣٩الطــرف خطــة عمــل م
  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و
  )أ(ليكااحتاد القوات اجلمهورية، كجزء من حتالف سي  - ٧
  

  األطراف يف تشاد    
وقـد أبــرم هـذا الطـرف خطـة عمـل مــع األمـم املتحـدة متاشـيا مــع         . )أ(اجلـيش الـوطين التـشادي   

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩قراري جملس األمن 
  

  األطراف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 هــذا الطــرف خطــة  وقــد أبــرم)ج(، )أ(القــوات املــسلحة جلمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  - ١

  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩عمل مع األمم املتحدة متاشيا مع قراري جملس األمن 
  )د( ،)ج( ،)أ( الدميقراطية لتحرير روانداىالقو  - ٢
  )ج( ،)أ(اجلبهة الشعبية من أجل العدالة يف الكونغو/جبهة املقاومة الوطنية يف إيتوري  - ٣
ــل     - ٤ ــن أجـ ــوطنيني مـ ــاي للـ ــاي مـ ــالف مـ ــر وذ حتـ ــو حـ ــادة  ي كونغـ ــت قيـ ــيادة  حتـ  سـ
  )أ(“جانفييه العقيد”
  )أ( وعناصر سابقة من الوطنيني املقاومني الكونغوليني“الفونتني”ماي ماي   - ٥
  )ج(“مورغان”ماي ماي سيمبا   - ٦
  )أ(“تاومييب”ماي ماي   - ٧
  )ج( ،)أ()M23( مارس ٢٣حركة   - ٨
  

  األطراف يف العراق    
  )د( ،)ب( ،)أ(يم القاعدة يف العراقتنظ/دولة العراق اإلسالمية
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  األطراف يف مايل    
  )ج( ،)أ(أنصار الدين  - ١
  )ج( ،)أ(احلركة الوطنية لتحرير أزواد  - ٢
  )ج( ،)أ(حركة التوحيد واجلهاد يف غرب أفريقيا  - ٣
  

  األطراف يف ميامنار    
  )أ(جيش كارين اخلريي الدميقراطي  - ١
  )أ(جيش استقالل كاتشني  - ٢
هــذا الطــرف إىل إبــرام خطــة عمــل مــع  وقــد ســعى .)أ(جــيش التحريــر الــوطين لكــارين  - ٣

، ولكـن  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩األمم املتحـدة متاشـيا مـع قـراري جملـس األمـن              
  حكومة ميامنار منعت األمم املتحدة من القيام بذلك

  جملس السالم التابع جليش التحرير الوطين لكارين  - ٤
 عمـل مـع األمـم املتحـدة         وقـد سـعى هـذا الطـرف إىل إبـرام خطـة            . )أ(اجليش الكـاريين    - ٥

، ولكـن حكومـة ميامنـار       )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩متاشيا مع قراري جملس األمـن       
  .منعت األمم املتحدة من القيام بذلك

  )أ(جيش جنوب والية شان  - ٦
 )أ(، مبــا يف ذلــك قــوات حــرس احلــدود املتكاملــة     )اجلــيش احلكــومي (تامتــاداو كيــي    - ٧

 ١٥٣٩ مـع األمـم املتحـدة متاشـيا مـع قـراري جملـس األمـن             أبرم هذا الطـرف خطـة عمـل        وقد
  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤(
  )أ(جيش والية وا املتحد  - ٨
  

 
  

  .األطراف اليت جتند األطفال وتستخدمهم  )أ(  
  .ألطفال أو تشوههماألطراف اليت تقتل ا  )ب(  
  .األطراف اليت ترتكب االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي ضد األطفال  )ج(  
 .أو املستشفيات/األطراف اليت تقوم باعتداءات على املدارس و  )د(  
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  األطراف يف الصومال    
  )ب( ،)أ(حركة الشباب  - ١
 وقــد أبــرم هــذا الطــرف خطــة عمــل مــع   )ب(، )أ( القــوات املــسلحة الوطنيــة الــصومالية   - ٢

  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩األمن املتحدة متاشيا مع قراري جملس  األمم
  

  األطراف يف جنوب السودان    
وقد أبرم هذا الطرف خطة عمـل مـع األمـم املتحـدة متاشـيا                .)أ(اجليش الشعيب لتحرير السودان   

  )٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٩مع قراري جملس األمن 
  

  األطراف يف السودان    
 الـسودانية، وقـوات الـدفاع الـشعيب،         القوات احلكومية، مبـا يف ذلـك القـوات املـسلحة            - ١

  )أ()قوات استخبارات احلدود والشرطة االحتياطية املركزية(وقوات الشرطة السودانية 
  )أ(حركة العدل واملساواة  - ٢
  )أ(امليليشيات املوالية للحكومة  - ٣
  )أ(عبد الواحد/جيش حترير السودان  - ٤
  )أ(القيادة التارخيية/جيش حترير السودان  - ٥
  )أ(ميين ميناوي/جيش حترير السودان  - ٦
  )أ()أبو القاسم(جناح األم /جيش حترير السودان  - ٧
  )أ(الوحدة/جيش حترير السودان  - ٨
  )أ( قطاع الشمال-احلركة الشعبية لتحرير السودان   - ٩
  

  اجلمهورية العربية السوريةاألطراف يف     
  )أ(اجليش السوري احلر  - ١
 ذلك القوات املسلحة السورية، وقوات املخـابرات وميليـشيا          القوات احلكومية، مبا يف     - ٢

  )د(،)ج(،)ب(الشبيحة
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  األطراف يف اليمن    
  )أ(احلوثي  - ١
  )أ(أنصار الشريعة  - ٢
القــوات احلكوميــة، مبــا يف ذلــك القــوات املــسلحة اليمنيــة، الفرقــة املدرعــة األوىل،           - ٣

مهـــوري وامليليـــشيات املواليـــة والـــشرطة العـــسكرية، وقـــوات األمـــن املركـــزي، واحلـــرس اجل 
  )أ(للحكومة



A/67/845 
S/2013/245  
 

13-31165 75 
 

  املرفق الثاين
تقتــل األطفــال قائمــة األطــراف الــيت جتنــد األطفــال أو تــستخدمهم، أو       

أعمــال االغتــصاب وغــريه مــن أشــكال العنــف تــشوههم، أو ترتكــب  أو
ــال، أو    ــسي ضــد األطف ــات علــى املــدارس   تقــوم باعتــداءات  اجلن هبجم

لرتاع املـسلح غـري املدرجـة علـى جـدول           املستشفيات، يف حاالت ا    أو/و
  )أ(أعمال جملس األمن، أو يف حاالت أخرى

  
  األطراف يف كولومبيا    

  )أ(جيش التحرير الوطين  - ١
  )أ( اجليش الشعيب-القوات املسلحة الثورية لكولومبيا   - ٢
  

  األطراف يف الفلبني    
  )أ( سيافمجاعة أبو  - ١
  )أ(سالمية للتحريرجبهة مورو اإل  - ٢
  جيش الشعب اجلديد  - ٣
  

 
  

 .جتند األطفال وتستخدمهم األطراف اليت  )أ(  


	الجمعية العامة
	مجلس الأمن
	الدورة السابعة والستون
	السنة الثامنة والستون
	البند 65 من جدول الأعمال
	تعزيز حقوق الطفل وحمايتها
	الأطفال والنزاع المسلح
	تقرير الأمين العام
	أولا - مقدمة
	1 - يقدَّم هذا التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر 2012، عملا بقرار مجلس الأمن 2068 (2012)، الذي طلب المجلس فيه إليَّ أن أواصل تقديم تقارير سنوية بشأن تنفيذ قراراته وبياناته الرئاسية عن الأطفال والنزاع المسلح. 
	2 - وقد انطوى إعداد التقرير على إجراء مشاورات واسعة النطاق داخل الأمم المتحدة، لا سيما مع فرقة العمل المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وفرق العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ، وبعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، ومنظمات غير حكومية. وانطوى أيضا على إجراء مشاورات مستفيضة مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية.
	3 - وفي 3 أيلول/سبتمبر 2012، تولت السيدة ليلى زروقي مهام منصبها كممثلة خاصة لي معنية بالأطفال والنزاع المسلح. وستركز ممثلتي الخاصة، استنادا إلى أعمال من سلفوها في هذا المنصب، على تعزيز تنفيذ ما هو قائم من إطار قانوني دولي ومن آليات قانونية دولية لحماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، لا سيما بتعزيز الرصد والإبلاغ المتعلقين بجميع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال، وزيادة الدعم المقدم لتنفيذ خطط العمل؛ وتحسين التعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لتعزيز ملكية جدول الأعمال، وكفالة الاستجابة السريعة في الحالات المستجدة لوقف الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال ومنعها؛ ووضع استراتيجيات لزيادة الضغط على معتادي ارتكاب تلك الانتهاكات.
	4 - ويبدأ تقرير هذا العام بوصف عدد من التحديات المستجدة بشأن أثر الطابع المتطور للنزاع المسلح؛ ويستكشف بعض الأدوات الإضافية لإنفاذ امتثال القوات المسلحة والجماعات المسلحة للالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل؛ ويقدم استكمالا للمعلومات المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية. ويمضي التقرير ليقدم معلومات عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال وعن التقدم الذي أحرزته الأطراف المعنية بشأن التحاور، وخطط العمل، والتدابير الأخرى الرامية إلى وقف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال ومنعها(). وتمثل مالي حالة جديدة تشملها الفترة التي يغطيها هذا التقرير، بينما لم تعد سري لانكا ونيبال مشمولتين بعد إزالة جميع الأطراف الموجودة في أرضيهما من القائمة في عام 2011. ويختتم التقرير بسلسلة من التوصيات الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن. 
	5 - وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاع المسلح، يشمل هذا التقرير في مرفقاته قوائم بالأطراف الضالعة في عمليات تجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي ضد الأطفال، وقتل الأطفال وتشويههم انتهاكا للقانون الدولي، وارتكاب اعتداءات متكررة على المدارس و/أو المستشفيات، أو ارتكاب اعتداءات متكررة، أو توجيه تهديدات متكررة بالاعتداء، على الأشخاص المشمولين بالحماية(). 
	6 - وعملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، تسترشد ممثلتي الخاصة، في تحديد الحالات التي تندرج ضمن نطاق ولايتها، بمعايير تحديد وجود نزاع مسلح الواردة في القانون الإنساني الدولي وفي الفقه الدولي. واعتمدت ممثلتي الخاصة، في أداء ولايتها، نهجا عمليا وتعاونيا فيما يتعلق بهذه المسألة، مع تركيز إنساني، بهدف كفالة توافر حماية واسعة النطاق وفعالة للأطفال المتضررين بالنزاع في الحالات موضع القلق. والإشارة إلى حالة من الحالات لا تشكل قرارا قانونيا، ولا تمس الإشارة إلى طرف من غير الدول بمركزه القانوني(). 
	7 - والإشارات الواردة في هذا التقرير إلى حالات وحوادث إنما تشير إلى المعلومات التي جُمعت ودُرست وجرى التحقق من دقتها. أما الحالات التي أعاقت فيها عوامل، من قبيل انعدام الأمن أو وجود قيود على إمكانية الوصول، القدرة على الحصول على معلومات أو التحقق منها على نحو مستقل فهي توصف بذلك. 
	ثانيا - الطابع المتطور للنزاع المسلح والتحديات المستجدة فيما يتعلق بحماية الطفل
	8 - في السنوات الأخيرة لاحظت مع القلق الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة في مجال حماية الطفل أن الطابع المتطور للنزاع المسلح وأساليبه يخلقان تهديدات غير مسبوقة للأطفال. فقد أدى عدم وجود خطوط مواجهة واضحة وخصوم يمكن التعرف عليهم، وتزايد استخدام أساليب الإرهاب من قِبَل بعض الجماعات المسلحة، فضلا عن أساليب معينة تستخدمها قوات الأمن، إلى زيادة ضعف الأطفال. ويُستخدم الأطفال في عمليات التفجير الانتحارية وكدروع بشرية، إضافة إلى استمرار اتجاهات الاعتداء على المدارس، مما يؤثر على تعليم الفتيات بوجه خاص، واستخدامها في الأغراض العسكرية. وإضافة إلى ذلك يُحتَجز أطفال أمنيا بدعوى ارتباطهم بجماعات مسلحة. وعلاوة على ذلك، أدت الهجمات التي تنفذ بواسطة طائرات بدون طيار إلى سقوط ضحايا من الأطفال، وكان لها أثر وخيم على صحة الأطفال النفسية والاجتماعية. 
	استخدام المدارس في الأغراض العسكرية

	9 - أعرب مجلس الأمن، في قراره 1998 (2011) عن القلق العميق إزاء الاعتداءات والتهديدات ضد المدارس والأشخاص العاملين في مجال التعليم، وأهاب بجميع الأطراف وقف هذه الانتهاكات. وحث المجلس أيضا الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي تعوق وصول الأطفال إلى مرافق التعليم، وطلب مني بشكل محدد أن أواصل رصد استخدام المدارس في الأغراض العسكرية والإبلاغ عنه في تقريري السنوي عن الأطفال والنزاع المسلح. وينبغي أن تكون المدارس ملاذا آمنا للأطفال وأن توفر لهم الحماية. فاستخدام المدارس في الأغراض العسكرية يعرّض الأطفال لخطر الاعتداء عليهم ويعوق حق الأطفال في التعليم. وخلال الفترة المستعرضة في هذا التقرير، لاحظت الأمم المتحدة أن المدارس استُخدمت كثكنات عسكرية، ومرافق لتخزين الأسلحة، ومراكز للقيادة، ومواقع للاحتجاز والاستجواب، ومواقع لإطلاق النار والمراقبة. وهذا الاستخدام للمدارس لا يؤدي فحسب إلى انخفاض معدلات القيد في المدارس وإلى ارتفاع معدلات التسرب منها، لا سيما في صفوف البنات والفتيات، بل قد يؤدي أيضا إلى اعتبار المدارس أهدافا مشروعة للهجوم. 
	احتجاز قوات الأمن للأطفال ومحاكمتها لهم

	10 - كان الاتجاه المستمر الآخر في عام 2012 هو تزايد ممارسة الدول إلقاء القبض على الأطفال واحتجازهم مع توجيه أو عدم توجيه اتهامات جنائية إليهم، سواء باعتبارهم تهديدا متصورا للأمن الوطني أو لعضويتهم المزعومة في جماعة مسلحة، أو بتهمة ارتكابهم أفعالا معينة أثناء المشاركة في الأعمال القتالية. وكثيرا ما يُحتجز الأطفال الذين يتم أسرهم أثناء العمليات العسكرية لفترات طويلة، في ظل ظروف سيئة وبدون إمكانية استعانتهم بمشورة أو بدون إجراء مراجعة قضائية بخصوصهم لتقييم مدى قانونية احتجازهم، وهو ما لا يستوفي قواعد ومعايير المحاكمة النزيهة. وعندما يُحرم الأطفال من حريتهم فإنهم يصبحون عرضة بوجه خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المعاملة المهينة واللاإنسانية، وأيضا التعذيب في بعض الحالات. وهذا النمط الملاحظ من إساءة معاملة الأطفال وهم رهن الاحتجاز يتضمن العنف البدني، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والإبقاء في أوضاع مجهدة، واستخدام أدوات مؤلمة لتقييد الحركة، والحبس الانفرادي، والإجبار على التعري، والحرمان من الغذاء والماء والمرافق الأساسية. وفي بعض الحالات، يُحتجز الأطفال بدون توجيه تهمة إليهم ويبقون في الحجز بدون أن يمثلوا أمام قاضٍ أو أن يُمنحوا حق الاستعانة بمحام. وفي حالات أخرى، جرت محاكمة أطفال بتهمة ارتكاب أفعال معينة يُدعى أنها ارتكبت أثناء ضلوعهم مع جماعة مسلحة، بينما لا تطبق معظم المحاكم المسؤولة عن هذه القضايا المعايير الدولية لقضاء الأحداث تطبيقا تاما. والمحاكم العسكرية على وجه الخصوص ليست محاكم مناسبة للنظر في القضايا التي تتعلق بالأطفال، وذلك لأنها لا تعترف تماما بالمركز الخاص للأحداث المخالفين للقانون.
	أثر استخدام الطائرات بدون طيار في العمليات العسكرية على الأطفال

	11 - تلقت الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية عددا، يبعث على قلق متزايد، من التقارير عن الأطفال الذين يقعون ضحايا أثناء العمليات العسكرية التي تُستخدم فيها مركبات جوية مسلحة يجري تشغيلها آليا، وهي ما تعرف باسم ”الطائرات بدون طيار“ المسلحة. ولذا فإني أكرر ندائي إلى الدول المعنية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكفالة امتثال الهجمات التي تُستخدم فيها الطائرات بدون طيار لمبادئ الحيطة والتمييز والتناسبية؛ وإجراء تحقيقات شفافة وفورية وفعالة عند احتمال وقوع أطفال ضحايا. وإضافة إلى ذلك، أدى الاستخدام المختلط للطائرات بدون طيار المسلحة وتلك الخاصة بالمراقبة إلى وجود خوف دائم في بعض المجتمعات المحلية، مما يؤثر على سلامة الأطفال النفسية والاجتماعية ويعوق قدرة هذه المجتمعات على حماية أطفالها. وتشير التقارير كذلك إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار يترك أثرا أوسع نطاقا على الأطفال، لا سيما على حصولهم على التعليم. فعلى سبيل المثال، في حالات معينة، توقف الأطفال، من بنين وبنات على حد سواء، عن الانتظام في المدارس خوفا من هجمات الطائرات بدون طيار. 
	ثالثا - تحسين امتثال القوات المسلحة والجماعات المسلحة
	12 - في أعقاب اعتماد القرار 1998 (2011)، عُقد اجتماع وفقا لصيغة آريا مع أعضاء المجلس، وجهات الأمم المتحدة الفاعلة في مجال حماية الطفل، والشركاء في المجتمع المدني لمناقشة خيارات زيادة الضغط على معتادي ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال. وأثناء هذا الاجتماع عُرضت ثلاث استراتيجيات رئيسية لدفع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الطفل، هي: زيادة الضغط السياسي من المجلس عن طريق الاستخدام الوافي لـ ”مجموعة أدوات“ الفريق العامل المعني بالأطفال والنزاع المسلح التابع لمجلس الأمن (S/2006/724)؛ وتعزيز نظام الجزاءات بالتوسع في معايير لجان الجزاءات وإنشاء لجنة جزاءات مواضيعية أو مخصصة للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال؛ وتوثيق التعاون بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب ضد الأطفال. وفي شباط/فبراير 2013، نظمت البعثة الدائمة لليختنشتاين لدى الأمم المتحدة والمنظمة غير الحكومية ”قائمة مراقبة الأطفال والنزاع المسلح“ حلقة عمل على سبيل المتابعة أسفرت عن سلسلة من التوصيات لمعالجة قضية معتادي ارتكاب الانتهاكات، ركزت على الحاجة إلى اتخاذ مجلس الأمن إجراءات محسنة وإلى استخدام تدابير هادفة بكفاءة (S/2013/158). 
	13 - وفي محاولة مستمرة لإيجاد أدوات مبتكرة وفعالة للتصدي لتزايد عدد معتادي ارتكاب الانتهاكات تُقترح ثلاث أدوات إضافية لمواصلة النظر فيها، هي: دعم آليات المحاسبة الوطنية؛ وإدراج قضايا حماية الطفل في عمليات السلام، والصلة بين أطر الأمم المتحدة المتعلقة بإيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان والأطفال والنزاع المسلح. 
	المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال

	14 - أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير استمرت ندرة إجراء تحقيقات مع البالغين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وملاحقتهم قضائيا، ومحاكمتهم. ويمثل وضع نهاية للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الأطفال عنصرا جوهريا في إنفاذ امتثال الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الطفل. وتمثل الأحكام التي أصدرتها محكمتان دوليتان في عام 2012 على أمير الحرب توماس لوبانغا والرئيس الليبري السابق تشارلز تايلور، فضلا عن نقل بوسكو نتاغاندا مؤخرا، تقدما هاما ويبعث برسالة واضحة مفادها أن تجنيد الأطفال جريمة حرب وأن مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال سيخضعون للمحاسبة. ويكمِّل العدل الدولي آليات المحاسبة الوطنية في الحالات التي تكون فيها السلطات الوطنية غير راغبة في تقديم الجناة المزعومين إلى العدالة، أو غير قادرة على ذلك. ومع أن ضعف الإرادة السياسية يمثل تحديا رئيسيا في مناطق النزاع، كثيرا ما يشل بشدةٍ انعدام الإمكانات والموارد قدرة السلطات الوطنية على المقاضاة على انتهاكات حقوق الطفل. وفي هذا السياق، قد يساعد تقديم الأمم المتحدة دعما للحكومات في الحد من ثغرة المحاسبة.
	إدراج قضايا حماية الطفل في محادثات السلام واتفاقات السلام

	15 - لقد كانت اتفاقات وقف إطلاق النار وعمليات السلام أداتين استراتيجيتين لدفع القوات المسلحة والجماعات المسلحة إلى التعامل مع الشواغل المتعلقة بحماية الطفل. وقد أظهرت مفاوضات السلام في حالات بلدان متعددة، منذ بداية ولاية ممثلتي الخاصة، أن محادثات السلام يمكن أن تهيئ السياق اللازم لدعوة أطراف النزاع إلى وضع خطط عمل بشأن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وبشأن الالتزامات الأخرى لحماية الأطفال. وأظهرت أيضا أن حماية الأطفال وحقوقهم تشكلان نقطة انطلاق مفيدة لبناء الثقة بين الأطراف. ومع أنه من الأفضل الإبقاء على مسار تفاوض مستقل من أجل حماية الطفل، من الممكن أن تعزز العمليات الموازية لذلك بعضها بعضا في مراحل شتى من التعامل مع الأطراف. 
	16 - ومن الممكن أن توفر كفالة إدراج أحكام بشأن حماية الطفل في اتفاقات السلام، تنظم جملة أمور منها إطلاق سراح الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بقوات مسلحة أو بجماعات مسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع، إطارا مفيدا لتعميق الحوار بين الأطراف والشركاء في مجال حماية الطفل. والعناصر الرئيسية في اتفاقات السلام هي تحديد سن الثامنة عشرة كأدنى سن لانضمام الأفراد إلى القوات المسلحة، بما في ذلك الجماعات المسلحة التي يجري إدماجها، وأحكام تكفل تعقب الأسر ولم شملها؛ وضرورة التصدي للإيذاء الجنسي للأطفال أثناء النزاع وبعده؛ والالتزام باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأطفال من المخلفات الحربية المتفجرة، بما في ذلك الألغام الأرضية؛ ومبدأ وجوب عدم منح أي عفو للبالغين مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال؛ ومبدأ اعتبار الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة ضحايا لا جناة.
	سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان وإطار مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاع المسلّح

	17 - في تموز/يوليه 2011، أطلقت الأمم المتحدة سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة لتنظيم الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة إلى القوات الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة، مثل العسكريين وأفراد الشرطة. وتبيّن هذه السياسة تدابير عملية يجب أن تتخذها جميع كيانات الأمم المتحدة من أجل ضمان أن يكون أي دعم مقدَّم إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة متَّسقا مع مسؤولية الأمم المتحدة عن احترام وتعزيز حقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، بما في ذلك حقوق الأطفال المتضررين من النزاعات. ويجب على إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها أن تقيّم احتمال ارتكاب الكيان المستفيد من دعمها انتهاكات لحقوق الإنسان، ويجب عليها إنشاء نظم لرصد امتثال هذه الكيانات. وقد أصدر مجلس الأمن تكليفا بإنشاء آلية لرصد الانتهاكات الجسيمة المرتَكبة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، وبإعداد قائمة بالأطراف التي ترتكب هذه الانتهاكات، وببلورة خطط عمل من أجل وقف هذه الانتهاكات لتكون بمثابة أداة تكمل سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، بحيث تشمل رصد سلوك قوات الأمن التي تتلقى الدعم من الأمم المتحدة.
	18 - واتضح، في حالات قُطرية شتى، أن قضية الأطفال والنزاعات المسلحة نقطة انطلاق استراتيجية لتحاور الأمم المتحدة مع قوات الأمن الوطني. وتتضمن خطط العمل الهادفة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم أحكاما بشأن الدخول إلى الثكنات العسكرية وتقديم الأمم المتحدة مساعدات تقنية في فرز القوات من أجل تفادي تجنيد القصّر. وتقتضي خطط العمل أيضا تعيين جهات اتصال عسكرية للتحاور مع الأمم المتحدة وإنشاء آليات لرصد الامتثال. ويمكن استخدام إطار التعاون هذا، الذي صدر تكليف به من مجلس الأمن، لتعزيز امتثال القوات المسلحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الواردة في إطار سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان. وتجربة ’’بطاقات تقييم الأداء‘‘() لإنفاذ امتثال فرادى القادة المسؤولين عن سلوك الجنود الواقعين تحت إمرتهم توفر أداة لضمان عدم تحقيق القادة مكاسب سياسية من تجنيد الأطفال ولضمان أن تكون الجهة المتلقية لدعم الأمم المتحدة شريكا شرعيا لدعم بناء القدرات. وستسهم سياسة بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، إذا طُبقت، بشكل ملائم، في تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، ومنع الانتهاكات، وتعزيز المساءلة.
	رابعاً - التعاون مع المنظمات الإقليمية في مجال حماية الأطفال في النزاعات المسلحة
	19 - إن تزايد مشاركة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في الوساطة لحل النزاعات وفي عمليات حفظ السلام وبعثات بناء السلام يسلط الضوء على أهمية إقامة شراكات بين الأمم المتحدة وتلك المنظمات من أجل تشجيع توفير الحماية الكافية للأطفال المتضررين من النزاعات في إطار ولاية ومجال نشاط كل واحدة من هذه المنظمات. وتطرح مشاركة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في بعثات دعم السلام وإنفاذ السلام مجموعة كبيرة من التحديات على مستوى حماية الطفل، تبدأ بضمان احترام الجنود للقانون الإنساني الدولي أثناء القيام بالعمليات العسكرية وتنتهي بالتعامل مع الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة وجماعات مسلحة. ومع أنه عادة ما تكون هناك إجراءات لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان حماية الأطفال أثناء هذه العمليات، بما في ذلك من خلال استعراض وتعزيز قواعد الاشتباك ومن خلال إجراء تحقيقات.
	الاتحاد الأوروبي

	20 - في عام 2003، أفضى الحوار الذي دار بين الاتحاد الأوروبي وممثلي الخاص إلى اعتماد ’’المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن الأطفال والنزاع المسلح‘‘ التي التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيها بالتصدي لآثار النزاعات المسلحة على الأطفال في المواقع الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك في سياق سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، وسياسته الخارجية والأمنية المشتركة، وسياساته المتعلقة بالمساعدة الإنسانية وبالتعاون الإنمائي. ويتواصل الحوار بشأن تعزيز وتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية، بما في ذلك من خلال تقديم دعم أطول أجلا لإعادة إدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة وجماعات مسلحة، وإعداد تدريب خاص بالأطفال من أجل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشارِكة في عمليات إدارة الأزمات. وينبغي أيضا إيلاء الاعتبار الواجب لقائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال الواردة في هذا التقرير. وذلك عند تقديم الدعم على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف من أجل إصلاح النظام الأمني أو النظام القضائي في بلدان ثالثة.
	الاتحاد الأفريقي

	21 - بالتوازي مع تنامي الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في بعثات دعم السلام وبعثات إنفاذ السلام، كما هو الحال في الصومال ومالي وفي منطقة وسط أفريقيا، ازدادت أيضا التحديات المتصلة بحماية الطفل أثناء العمليات العسكرية. وتماشيا مع قرار مجلس الأمن 2033 (2012) بشأن إقامة شراكات بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي تتوخى ممثلتي الخاصة تعزيز التعاون في إطار ولايتي السلام والأمن الموكلتين إلى الاتحاد الأفريقي. وفي هذا الصدد، يُنظر إلى عمليتي الإيفاد المقبلتين لوحدة معنية بحماية الطفل إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وإلى شعبة عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي على أنهما خطوتان إيجابيتان. وتتعاون الأمم المتحدة أيضا مع الاتحاد الأفريقي لبلورة إجراءات بشأن تسليم الأطفال الذين يُعثر عليهم أثناء العمليات العسكرية. وتستمر المناقشات أيضا بشأن مواءمة التشريعات المحلية للدول الأفريقية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وتنظيم عمليات تدريب لفائدة البلدان المساهمة بقوات في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وللاتحاد الأفريقي، وبناء قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووضع مبادئ توجيهية للسياسة المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح.
	منظمة حلف شمال الأطلسي

	22 - خلال السنوات القليلة الماضية، قامت القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان بالاشتراك مع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان باتخاذ عدد من التدابير العملية التي تشكل أساسا جيدا لمواصلة إدماج الاعتبارات المتعلقة بحماية الطفل في التدريبات العسكرية، والتخطيط للبعثات، وتنفيذ العمليات التي تقوم بها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويفضي هذا التعاون إلى تبلور مجموعة من أفضل الممارسات يجري إدماجها حاليًّا في وحدات التدريب السابق للانتشار التي يُعِدُّها الحلف. وعقب إحاطة رفيعة المستوى قدّمها ممثلي الخاص إلى مجلس شمال الأطلسي في كانون الثاني/يناير 2012، عيّن الحلف أمينا عاما مساعدا للعمليات كمنسّق رفيع المستوى معنيٍّ بالأطفال والنزاع المسلح، مكلّف بتعميم مسألة حماية الأطفال في التدريبات وفي العمليات التي يقوم بها الحلف. وكان هناك تشديد أيضا على مسألة الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة في (البيان الذي أصدره رؤساء الدول والحكومات الذين شاركوا في اجتماع مجلس منظمة حلف شمال الأطلسي الذي عُقد في شيكاغو، بالولايات المتحدة الأمريكية، في 20 أيار/مايو 2012. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اعتمدت اللجنة العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي مبادئ توجيهية لإدماج أحكام قرار مجلس الأمن 1612 (2005) والقرارات ذات الصلة في العقيدة العسكرية للناتو وفي تدريباتها وفي التخطيط لعملياتها وتنفيذها، ويتضمن ذلك تقديم تقارير فصلية بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وتعيين مسؤولين عن التنسيق التقني.
	خامسا - معلومات عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وعن التقدم الذي أحرزته الأطراف على مستوى الحوار وخطط العمل والتدابير الأخرى الرامية إلى وقف ومنع الانتهاكات ضد الأطفال
	ألف - الحالات المدرَجة على جدول أعمال مجلس الأمن
	أفغانستان

	23 - في عام 2012، أبلغت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ في أفغانستان عن 66 حالة تجنيد واستخدام لأطفال، لا يتجاوز سن بعضهم ثماني سنوات. ولكن ظل التحقق من حالات تجنيد واستخدام الأطفال يشكل تحديا بسبب حالة النزاع السائدة والقيود الأمنية الناجمة عنها.
	24 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُبلغ عن 47 طفلا قامت بتجنيدهم واستخدامهم جماعات مسلحة، ولا سيما قوات طالبان، وكانت من بينها جبهة تورا بورا، وجماعة سنة الدعوة السلفية، وشبكة لطيف منصور، وكذلك شبكة حقاني والحزب الإسلامي. وتم استُخدم معظم الأطفال لصنع وزرع أجهزة متفجرة مرتجلة، وكذلك لنقل المؤن. وجندت الجماعات المسلحة 10 أطفال على الأقل لتنفيذ هجمات انتحارية. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2012، قُتل صبي يبلغ عمره 16 عاما أثناء تنفيذ هجوم انتحاري استهدف مدخل مقر القوة الدولية للمساعدة الأمنية في كابُل. وقُتل سبعة أطفال أثناء هذا الهجوم، وجُرِح اثنان آخران. ووردت بلاغات أيضا عن تجنيد أطفال عبر الحدود الفاصلة بين أفغانستان وباكستان من قبل جماعات مسلحة، من بينها قوات طالبان. وفي عدة حالات، أفاد أطفال محتجزون أنهم تلقوا تدريبا عسكريا في المدارس القرآنية الموجودة في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان. وفي شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر 2012، نفى متحدث باسم حركة طالبان الأنباء التي أشارت إلى أن قوات طالبان تجند أطفالا أو تستخدمهم أو تختطفهم.
	25 - ورغم الشروط المتعلقة بالسن الرسمي للتجنيد، جرى الإبلاغ عن 19 حالة كانت الشرطة الوطنية الأفغانية والشرطة المحلية الأفغانية مسؤولة فيها عن تجنيد قصّر في عام 2012. ففي أيار/مايو 2012، على سبيل المثال، شوهد صبي يبلغ من العمر 14 عاما وهو يرتدي زي شرطي في مركز شرطة في مدينة قندهار، وقيل إن أحد أقربائه هو الذي قام بتجنيده. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أجرت فرقة العمل القطرية مشاورات مع الحكومة الأفغانية لتقييم مشاركة الأطفال في صفوف الشرطة الوطنية الأفغانية، ولمنع تجنيد القصّر. وظل استخدام الأطفال بشكل غير رسمي للقيام بمهام متصلة بالأمن من قِبل قوات الأمن الوطني الأفغانية، التي تضم الشرطة الوطنية الأفغانية والشرطة المحلية الأفغانية والجيش الوطني الأفغاني، يبعث على القلق.
	26 - ووثّقت فرقة العمل القطرية 189 حالة قامت فيها السلطات الأفغانية باحتجاز أطفال في مراكز إعادة تأهيل الأحداث في عام 2012. وهناك عدد إضافي غير معروف من الأطفال المحتجزين في مرافق احتجاز تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية ولمديرية الأمن الوطني. وأعربت فرقة العمل القطرية عن قلقها من استمرار ورود بلاغات عن حالات إساءة المعاملة في مرافق الاحتجاز هذه، ومن عرض صور الأطفال المحتجزين في وسائط الإعلام الوطنية، وعدم توثيق ومتابعة حالات هؤلاء الأطفال بعد الإفراج عنهم. وظل عدد الأطفال المحتجزين في مرافق الاحتجاز التابعة للقوات العسكرية الدولية غير معروف بدقة. إلا أن فرقة العمل القطرية حصلت، في تموز/يوليه 2012، على معلومات مفادها أن 90 طفلا على الأقل كانوا مسجونين في مرافق الاحتجاز التابعة للقوات العسكرية الدولية في مقاطعة باروان. وفي 25 آذار/مارس 2013، أصبح هذا المرفق تحت إشراف السلطات الأفغانية. وأبلغ المستشار القانوني ممثلتي الخاصة أن قوات الولايات المتحدة قبضت على الصبي الباكستاني حميد الله خان في آب/أغسطس 2008، وكان عمره آنذاك 14 سنة، بالقرب من الحدود بين أفغانستان وباكستان، واحتُجز في قاعدة باغرام الجوية دون توجيه تهمة رسمية له، لأسباب أمنية فيما يبدو، لمدة تجاوزت أربع سنوات. وقد تعذّر على الأمم المتحدة الحصول على أي معلومات إضافية.
	27 - وأبلغت فرقة العمل القطرية عن 18 حادثة اختطاف شملت 67 طفلا. ونسبت معلومات موثوقة هذه الحالات إلى حركة طالبان، والشرطة المحلية الأفغانية، وغيرها من الميليشيات الموالية للحكومة. وقد اختُطف الأطفال بهدف تجنيدهم واستغلالهم جنسيا وكذلك لتخويف أسرهم عندما تكون العائلات تعمل لصالح الحكومة أو القوات العسكرية الدولية أو عندما يُنظَر لها على أنها تعمل لصالحها. وفي حالة وقعت في 29 آب/أغسطس 2012، قامت حركة طالبان باختطاف صبي عمره 12 سنة وبقطع رأسه في مقاطعة قندهار وذلك انتقاما من أخيه الضابط في الشرطة المحلية الأفغانية.
	28 - وقد وثّقت فرقة العمل القطرية أيضا 304 1 حالات لضحايا من الأطفال في إطار النزاع. ومن هذه الحالات نُسب قتل 283 طفلا وإصابة 507 أطفال بجراح إلى الجماعات المسلحة، ومن بينها قوات طالبان. ونُسب ما مجموعه 90 حالة قتل أطفال و 82 حالة إصابة آخرين بجراح إلى القوات الموالية للحكومة، ومن بينها قوات الأمن الوطني الأفغانية والقوات العسكرية الدولية. أما الحالات المتبقية، وهي تشمل مقتل 116 طفلا وإصابة 226 طفلا بجراح فقد كانت تُعزى إلى المخلفات الحربية المتفجرة، وحوادث تبادل إطلاق النار، وعمليات القصف عبر الحدود.
	29 - وقد نجمت الأغلبية العظمى من هذه الحوادث عن الهجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة (399 ضحية في صفوف الأطفال) والهجمات الانتحارية، بما فيها تلك التي قام بها الأطفال نفذوا تفجيرات انتحارية (110 ضحايا في صفوف الأطفال). ووقع أطفال أيضا ضحايا للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وشمل ذلك هجمات بقذائف الهاون، وعمليات قصف وتبادل إطلاق النار بين القوات الموالية للحكومة وجماعات مسلحة شتى (397 ضحية في صفوف الأطفال)؛ والمخلفات الحربية المتفجرة (162 ضحية في صفوف الأطفال)؛ وغارات جوية نفذتها القوات العسكرية الدولية (74 ضحية في صفوف الأطفال). وقد اعترفت القوة الدولية للمساعدة الأمنية ببعض هذه الحوادث. وعلاوة على ذلك، تسببت عمليات قصف بالمدفعية وقذائف الهاون عبر الحدود بين أفغانستان وباكستان في مقتل طفل واحد على الأقل وإصابة 25 آخرين.
	30 - وتلقت فرقة العمل القطرية بلاغات متفرقة عن حوادث عنف جنسي ضد الأطفال من بنين وبنات ارتكبها أفراد من الجماعات المسلحة، ومن قوات الأمن الوطني الأفغانية، ومن القوات العسكرية الدولية. ورغم الإبلاغ عن خمس حالات فقط خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، ظل عدد البلاغات عن حوادث العنف الجنسي ضد الأطفال أقل من العدد الفعلي بسبب الوصم والخوف من الانتقام. وأبلغ بعض الأطفال المحتجزين بسبب تهم تتعلق بالأمن الوطني أيضا عن تعرضهم لعنف جنسي أو لتهديدات بالعنف الجنسي عندما قامت قوات الأمن الوطنية الأفغانية بالقبض عليهم أو أثناء فترة احتجازهم. وكانت حالة واحدة على الأقل من هذه الحالات تتعلق بممارسة ”باشا بازي“ (إيذاء ذوي السلطة للغلمان جنسيا). وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن فريقاً مشتركاً بين وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني قد أنشئ، للكشف عن هذه الحوادث والتحقيق فيها.
	31 - ووثَّـقت فرقة العمل القُـطرية 167 حادثا أثرت على التعليم، نُـسب 49 في المائة منها إلى الجماعات المسلحة، ومن بينها قوات طالبان، و 25 في المائة منها إلى القوات الموالية للحكومة، و 26 في المائة منها إلى جناة مجهولين. وشنت الجماعات المسلحة هجمات استهدفت المدارس، بسبل من بينها استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة والهجمات الانتحارية وحرق المدارس وخطف العاملين في مجال التعليم وقتلهم. وكانت الجماعات المسلحة مسؤولة أيضا عن أعمال تخويف وتهديدات ضد المدرسين والتلاميذ والإغلاق القسري للمدارس. وفي عام 2012، أصدرت طالبان خمسة بيانات نفت فيها مهاجمة المدارس وأعلنت أنها ستنشئ لجنة للتعليم. وأصدرت حركة طالبان أيضا رسالة عارضت فيها تعليم البنات، وهددت البنات اللائي واصلن الانتظام في المدارس. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تحققت فرقة العمل القُـطرية من 10 حالات استُـخدمت فيها المدارس في أغراض عسكرية، منها 3 حالات من جانب الجماعات المسلحة و 7 حالات من جانب القوات الموالية للحكومة. وتلقت تقارير عن وقوع 30 حدثا آخر تمثلت في اعتداءات على المنشآت الصحية والعاملين في مجال الصحة، شنت أغلبها الجماعات المسلحة. وشملت تلك الحالات اختطاف عاملين في المجال الطبي وهجمات على المرافق الطبية بالأجهزة المتفجرة المرتجلة.
	32 - وتحققت فرقة العمل القُـطرية من 33 حالة حرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية، تُـعزى إلى حد كبير إلى الجماعات المسلحة، بما فيها حركة طالبان. ومع ذلك، فقد سهلت الجماعات المسلحة في بعض المناطق أيضا توفير خدمات الطوارئ الصحية لإنقاذ الحياة وغيرها من الخدمات، وخاصة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة.
	33 - وفي آذار/مارس 2012، قدمت الحكومة تقريرها المرحلي الأول الذي يبين بالتفصيل الخطوات المتخذة من أجل تنفيذ خطة العمل بشأن تجنيد القصّر من قبل قوات الأمن الوطنية، التي وقعتها الحكومة مع الأمم المتحدة في كانون الثاني/يناير 2011. وعلى وجه الخصوص، أفادت وزارة الداخلية بإنشاء نظام للرصد وتقديم تقارير كل شهر، والقيام بحملات عامة لتسجيل المواليد، وتدريب أفراد قوات الأمن الوطنية الأفغانية على إجراءات تقدير السن. وقدمت أيضا معلومات عن التدريب على حقوق الطفل ومنع تجنيد القصّر، الذي أجري في سبع من مناطق الشرطة الوطنية الأفغانية، بالإضافة إلى إذكاء الوعي بالعنف القائم على نوع الجنس وتجنيد القصّر في 77 مدرسة و 24 مسجدا. وبموازاة ذلك، واصلت الوزارة الجهود المبذولة لمنع تزوير بطاقات الهوية الوطنية من خلال تطوير نظام بطاقات تحديد الهوية بالقياس الإحيائي. ووثقت مراكز الأطفال التي أنشئت داخل مراكز التجنيد التابعة للشرطة الوطنية في مقاطعات غور وبادغيس وهيرات وفرح محاولات لتجنيد الأطفال في صفوف الشرطة الوطنية والجيش. ونتيجة لذلك، رُفض 122 مجندا دون السن القانونية في عام 2012. ورغم تلك التدابير المشجعة، هناك حاجة إلى مواصلة مشاركة كل من الأمم المتحدة والحكومة لاستغلال قوة الدفع الناتجة عن التوقيع على خطة العمل.
	34 - وظل الوضع الأمني السائد في أفغانستان وتشرذم الجماعات المسلحة يعرقلان الحوار بشأن تجنيد الأطفال في عام 2012. وأدت الروابط بين الجماعات المسلحة في أفغانستان إلى جعل تحديد هوية الجناة ومساءلتهم عن الانتهاكات ضد الأطفال يمثل تحديا. ومع ذلك، استمر الحوار على مستوى المجتمع المحلي في تحقيق نجاح جزئي، وخاصة فيما يتعلق باستمرار حملات التطعيم وإعادة فتح المدارس في بعض أنحاء البلد.
	جمهورية أفريقيا الوسطى

	35 - شهدت الفترة المشمولة بهذا التقرير انخفاضا عاما في حدوث الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. بيد أن القتال استؤنف في كانون الأول/ديسمبر 2012 بين الحكومة وتحالف سيليكا()، ورغم محدودية الوصول، تلقت الأمم المتحدة تقارير مثيرة للقلق، استمرت في عام 2013، عن قيام جماعات مسلحة وميليشيات موالية للحكومة بتجنيد واستخدام الأطفال، وقيام جماعات مسلحة بقتل أطفال مرتبطين بتلك الجماعات في سياق العمليات العسكرية، وبممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال. ورغم أن هذه التطورات لا تندرج ضمن الفترة المشمولة بهذا التقرير، يجب أن ينظر إلى التقدم المحرز والانتهاكات المرتكبة في عام 2012 في إطار التدهور الأخير في الوضع الأمني.
	36 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وثقت قوة العمل القُـطرية 41 حالة تجنيد للأطفال، منها 23 حالة وقعت في مقاطعتي هوت مبومو ومبومو، و 14 حالة في مقاطعة هوت كوتو، وحالتان في مقاطعة نانا غريبيزي، وحالتان في مقاطعة بامينغي - بانغوران. ويبدو أن جيش الرب للمقاومة مسؤول عن معظم الحالات، يليه مباشرة تحالف سيليكا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، تحققت فرقة العمل القُـطرية من 11 حالة تجنيد لأطفال من قبل تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام الأساسيين (التجمع)، واتحاد القوى الديمقراطية من أجل الوحدة، وكلاهما جزء من تحالف سيليكا، في مقاطعتي هوت كوتو وبامينغي - بانغوران. وكان ثمانية من هؤلاء الأطفال مرتبطين فيما سبق باتحاد القوى الديمقراطية، وثلاثة منهم مرتبطين بالتجمع، وقد خلصتهم الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل منهما في وقت سابق من عام 2012. وفي 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، اقتحمت الشرطة الوطنية لأفريقيا الوسطى مركز استقبال في بانغي، واعتقلت 64 طفلا كانوا مرتبطين بالتجمع واتحاد القوى الديمقراطية، زاعمة أنهم متمردون. وقد عُـرض الأطفال في موكب في سوق بانغي واستجوبتهم الشرطة الوطنية. وعلى إثر الدعوة الرفيعة المستوى من الأمم المتحدة، أُفرِج عنهم في نهاية المطاف. وبسبب القيود الأمنية، لم تتمكن فرقة العمل القُـطرية من التحقق من وجود أطفال قصر في حركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة في بيراو (مقاطعة فاكاغا) وفي الجبهة الديمقراطية لشعب جمهورية أفريقيا الوسطى في كابو (مقاطعة نانا غريبيزي).
	37 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وثقت فرقة العمل القُـطرية 10 حالات قتل أطفال، في مقابل 88 حالة في عام 2011. ويبدو أن هذا الانخفاض مرتبط بوقف الأعمال القتالية بين تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام واتحاد القوى الديمقراطية في عام 2012. وخلال مواجهات مسلحة في 23 كانون الثاني/يناير 2012 بين القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى وتشاد من جهة، والجبهة الوطنية للإصلاح() من الجهة الأخرى، قُـتل أربعة أطفال. وعموما، يقدر أن العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال في عام 2012 أعلى من ذلك، بالنظر إلى أن فرقة العمل القُـطرية لم تتمكن من التحقق من الأحداث التي وقعت خلال أزمة كانون الأول/ديسمبر 2012 وذلك بسبب القيود الأمنية.
	38 - وظلت حوادث العنف الجنسي مصدر قلق طوال عام 2012. وتحققت فرقة العمل القـطرية من 22 حالة، منها 13 حالة ارتكبها أعضاء في الجبهة الوطنية للإصلاح، اغتصبوا عدة بنات تتراوح أعمارهن من 9 سنوات إلى 17 سنة، في قرى دامارا ونغوكبي (مقاطعة أومبلا - مبوكو). وتلقت فرقة العمل القُـطرية أيضا تقارير عن اغتصاب فتيات في بامباري، بريا، ونديلي، وبانغي من قبل تحالف سيليكا في كانون الأول/ديسمبر 2012. وخلال الفترة ما بين 2 و 5 شباط/فبراير 2012، اغتصب أفراد من الجيش التشادي في نديلي ثلاث بنات عمرهن 15 سنة وأخرى عمرها 17 سنة أثناء عودتهن إلى تشاد بعد تقديم الدعم لهجوم من قبل القوات المسلحة لأفريقيا الوسطى ضد الجبهة الوطنية للإصلاح. وعلى الرغم من أن حكومتي جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد قد أُبلِـغتا بتلك الحالات، لم يتخذ أي إجراء بشأنها حتى الآن.
	39 - وقد انخفض عدد الاعتداءات على المدارس والمستشفيات، إذ سجلت 6 حوادث في عام 2012، مقارنة بما يبلغ 12 حادثا في عام 2011. ففي كانون الثاني/يناير 2012، على سبيل المثال، دُمرت مدرسة في وادانغو (مقاطعة نانا غريبيزي) عندما سقطت مروحية تابعة للجيش التشادي عليها خلال عملية عسكرية ضد الجبهة الوطنية للإصلاح. واستخدمت مدرستان أخريان من قبل التجمع في يانغودرونجا (مقاطعة هوت كوتو) ومياماني (مقاطعة بامينغي - بانغوران) كثكنات عسكرية. واستخدمت ثلاثة مراكز صحية في مقاطعات نانا غريبيزي وهوت كوتو ومبومو من قبل التجمع، ونُـهبت المعدات الطبية التي كانت فيها. وواصل التجمع أيضا استخدام المركز الصحي في إيغباندو (مقاطعة هوت كوتو)، مما يؤثر على إمكانية حصول ما يربو على 000 1 طفل على الخدمات الصحية.
	40 - وكان وصول المساعدات الإنسانية يواجه عراقيل شديدة، خصوصا في مقاطعات بامينغي - بانغوران وباس كوتو وأوهام وهوت كوتو ومبومو وهوت مبومو وفاكاغا، وذلك بسبب وجود الجماعات المسلحة في تلك المناطق. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، سجلت فرقة العمل القُـطرية زيادة في الهجمات على المنظمات الإنسانية من قبل التجمع، واتحاد القوى الديمقراطية، وتحالف سيليكا، إذ وقع 18 حادثا في مقاطعتي بامينغي - بانغوران وهوت كوتو في الفترة ما بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 2012. ففي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على سبيل المثال، اقتحمت عناصر تشادية من القوة الثلاثية المكونة من وحدات عسكرية من جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان مجمعا تابعا لمنظمة غير حكومية في بيراو (مقاطعة فاكاغا)، واعتدت على أحد العاملين في المجال الإنساني. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 200 395 طفل قد حرموا من المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة وذلك بسبب المخاطر الأمنية.
	41 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يف التجمع بالتزامه بتنفيذ خطة العمل لوضع نهاية لتجنيد الأطفال واستخدامهم، التي كانت قيادته قد وقّعت عليها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011. وأدى حدوث انشقاق في التجمع وعدم تماسكه الداخلي إلى تعقيد التنفيذ. واستمر تجنيد أطفال في صفوف التجمع، وعارض قادته تسريح الأطفال. وخلال بعثة التحقق التي أوفدتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر2012، مُـنع 30 طفلا، كانت قيادة التجمع قد حددتهم لإطلاق سراحهم، من مغادرة تلك الجماعة. وفي واقعة منفصلة، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012، منعت عناصر التجمع في إيغباندو الأمم المتحدة من تخليص بنتين، يبلغ عمرهما 14 عاما و 17 عاما، كان قد تم تجنيدهما قسرا من قِبل عناصر التجمع.
	42 - وتأخر تنفيذ خطة العمل الموقعة مع الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية، بسبب إلقاء القبض على قيادته في 6 كانون الثاني/يناير 2012. وكان الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية قد وقع على خطة عمل في تشرين الأول/أكتوبر 2011 وأفرج عن حوالي 1300 طفل وأعاد دمجهم في عامي 2009 و 2010. وخلال الفترة المستعرضة، تم تفكيك الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية وتسريح جميع عناصره.
	43 - وعلى الرغم من أن إطلاق سراح الأطفال من صفوف اتحاد القوى الديمقراطية قد بدأ في عام 2012، كان التقدم المحرز محدودا. وقد وقع اتحاد القوى الديمقراطية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عام 2007 التزاما أوليا بإطلاق سراح جميع الأطفال الباقين في صفوفه. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعاد اتحاد القوى الديمقراطية تأكيد ذلك الالتزام وسمح للأمم المتحدة بالتحقق من وجود الأطفال الباقين في صفوفه. ولم يتم حتى الآن التوقيع على خطة عمل رسمية. وأعاقت صعوبات الوصول إلى التجمع واتحاد القوى الديمقراطية في المناطق النائية من مقاطعتي فاكاغا وهوت كوتو التحقق وتسريح الأطفال أيضا.
	44 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم إطلاق سراح 345 طفلا (222 صبيا و 123 بنتا) من التجمع (157) في مقاطعات بامينغي - بانغوران وهوت كوتو وفاكاغا؛ ومن اتحاد القوى الديمقراطية (170) في مقاطعتي هوت كوتو وبامينغي - بانغوران، وهرب من جيش الرب للمقاومة (18) في مقاطعتي هوت مبومو ومبومو. إضافة إلى ذلك، تقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى 35 طفلا مرتبطين بـالجبهة الوطنية للإصلاح قد أعيدوا إلى تشاد في أعقاب تفكيك تلك الجماعة المسلحة في أيلول/سبتمبر 2012.
	تشاد

	45 - على الرغم من التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وعلى الرغم من أن الجيش الوطني التشادي لم يقم بتجنيد الأطفال كسياسة عامة، تحققت فرقة العمل القُـطرية من 34 حالة تجنيد للأطفال من قبل الجيش خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ففي حزيران/يونيه 2012، حددت بعثة التحقق المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة 24 طفلا في مركز تدريب تابع للجيش. وتحقق قائد الجيش في مركز تدريب موسورو من 10 حالات أخرى في أيلول/سبتمبر عام 2012 في إطار خطة العمل. ويبدو أن جميع الأطفال الـ 34 قد جندوا في سياق حملة تجنيد جرت في الفترة ما بين شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2012، ضم الجيش إليه خلالها 000 8 من المجندين الجدد.
	46 - وعقب إعادة المقاتلين السابقين في الجبهة الوطنية للإصلاح من جمهورية أفريقيا الوسطى وعددهم 362 فردا، تم تحديد 26 طفلا تتراوح أعمارهم من 11 سنة إلى 17 سنة، وأفرج عنهم بصورة غير رسمية في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2012 خلال بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ووزارة الرعاية الاجتماعية. وقد حددت لجنة الصليب الأحمر الدولية 23 طفلا آخرين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012. ولم ترد تقارير عن قيام حركة العدل والمساواة بتجنيد واستخدام الأطفال خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفي آذار/مارس 2012، تلقت فرقة العمل القُـطرية إعادات عن قيام عناصر مسلحة مجهولة الهوية بتجنيد أطفال مشردين في أسونغا وكيميتي. ومازال يتعين التحقق من هذه الحالات.
	47 - وفيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الموقعة بين الحكومة والأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2011، كثّف ممثلي الخاص الحوار مع الحكومة للتعجيل بعملية التنفيذ. وفي شباط/فبراير 2012، عينت الحكومة جهات تنسيق تقنية في وزارتي الدفاع والرعاية الاجتماعية، وفي أيار/مايو 2012، عين رئيس الوزراء مستشاره القانوني كمسؤول تنسيق رفيع المستوى لدعم التنفيذ. وإضافة إلى ذلك، أكد الجيش التزامه بتسهيل وصول الأمم المتحدة للتحقق من المواقع العسكرية، وأصدر سلسلة من التوجيهات العسكرية التي تحظر تجنيد القصَّر، مطالبا رئيس أركان الجيش والمدير العام للدرك الوطني والمدير العام للحرس الوطني والمتنقل بضمان تنفيذها على نحو كامل وسريع.
	48 - وبالرغم من تلك الخطوات الإيجابية، هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتعزيز آليات الفرز التي يستخدمها الجيش في التجنيد، وينبغي وضع الصيغة النهائية لإجراءات منع تجنيد الأطفال. وفي حين أن إصدار توجيهات عسكرية فيما يتعلق بحظر تجنيد القصّر يتسق مع خطة العمل، ينبغي أن توضح تلك التعليمات بجلاء العقوبات على مخالفتها، على النحو المبين في خطة العمل. وعلاوة على ذلك، لم تجر أية تحقيقات في مزاعم تجنيد واستخدام الأطفال، ولم تُتخذ إجراءات تأديبية ضد القائمين بعمليات التجنيد.
	49 - وفي حين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إطلاق سراح الأطفال وتوفير الرعاية المؤقتة لهم وجمع شملهم مع ذويهم، هي إجراءات مشجعة، فإنها ليست حتى الآن متماشية مع الالتزامات الواردة في خطة العمل. فعلى سبيل المثال، لم يكن 18 من بين 24 طفلا ممن حددوا في مونغو جزءا من عملية إطلاق السراح التي شاركت فيها الأمم المتحدة، وبالتالي لم يمكنهم الاستفادة من المساعدة على إعادة الإدماج. كذلك، فإن الأطفال العشرة الذين جرى تحديدهم في مركز تدريب موسورو قد أطلق سراحهم وجُمع شملهم مع أسرهم في نجامينا دون تلقي دعم لإعادة إدماجهم.
	كوت ديفوار

	50 - منذ نهاية الأزمة السياسية في كوت ديفوار في أيار/مايو 2011، لاحظت الأمم المتحدة انخفاضا في عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، حيث وُثقت 65 حالة في عام 2012 مقابل 336 حالة في عام 2011. ونُسبت 34 حالة من هذه الحالات الـخمس والستين إلى القوات المسلحة الوطنية و 33 حالة إلى عناصر مسلحة، تتألف من أنصار غباغبو وجماعات ميليشيا أخرى تعمل على طول الحدود.
	51 - وتحققت الأمم المتحدة من سبع حالات من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم نُسبت كلها إلى القوات المسلحة الوطنية، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ففي نيسان/أبريل 2012، تحققت الأمم المتحدة من وجود أربعة صبية تتراوح أعمارهم من 14 عاما إلى 16 عاما في نقاط تفتيش تابعة للجيش في بلدات ماهابلو وتاي ودويكوي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، وثَّقت الأمم المتحدة أيضا ثلاث حالات لصبية كانوا مكلفين بالعمل في إحدى نقاط التفتيش التابعة للجيش قرب سان بيدرو. وجرى تجنيد الصبية في الجيش عام 2011 عندما كانوا يبلغون من العمر 17 عاما.
	52 - ووثَّقت الأمم المتحدة 9 حالات قتل و21 حالة تشويه لأطفال في عام 2012. ونجمت 14 حالة من هذه الحالات عن ذخائر غير منفجرة، ووقع معظمها على طول الحدود مع ليبريا أثناء أو بعد هجمات شنتها جماعات مسلحة مجهولة الهوية تعمل في تلك المناطق. وعُزيت أربع حالات من حالات قتل الأطفال إلى هجوم شنته جماعات شباب مسلحة في مخيم ناهيبلي للمشردين داخليا بدويوكوي في تموز/يوليه 2012. وإضافة إلى ذلك، قُتل طفل خلال عملية قامت بها القوات المسلحة الوطنية في آراه وقُتل آخر في هجوم شنته جماعة مسلحة مجهولة الهوية في باها - تابو.
	53 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، سجلت الأمم المتحدة 21 حالة من حالات العنف الجنسي ضد الأطفال المتصل بالنزاع، ارتُكبت 9 منها على أيدي القوات المسلحة الوطنية و 12 على أيدي جماعات مسلحة مجهولة الهوية. وكانت هذه الحوادث شائعة بصفة خاصة في غرب كوت ديفوار، حيث واصلت عناصر مسلحة مهاجمة المدنيين، لا سيما النساء والبنات، في نقاط التفتيش وأثناء الدوريات.
	54 - وقد انخفض عدد الاعتداءات على المدارس والمستشفيات انخفاضا شديدا خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، بحيث بلغ عدد الحالات التي تم التحقق منها 7 في عام 2012 مقابل 477 حالة في عام 2011. وتحققت الأمم المتحدة من أن القوات المسلحة الوطنية استخدمت مركزا صحيا ومدرسة ابتدائية ومركزا مجتمعيا لتعليم الأطفال في غرابو. وأقامت، إضافة إلى ذلك، نقاط تفتيش بجوار أربع مدارس ابتدائية واقعة في توبا، وزيريغلو، وتاو - زيو، وكيبلي، مما عرّض الأطفال لخطر هجمات العناصر المسلحة.
	55 - وتم وضع الصيغة النهائية لسياسة وطنية لحماية الأطفال في عام 2012 وعرضت على حكومة كوت ديفوار في انتظار اعتمادها. وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2012، عيَّن رئيس أركان القوات المسلحة الوطنية جهة تنسيق لحماية الأطفال وتعهد بوضع خطة تشغيلية للعمل مع الأمم المتحدة على منع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وبصفة خاصة تجنيد الأطفال واستخدامهم. وفي آب/أغسطس 2012 اعتُمدت سياسة وطنية لنزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، ورد فيها أن جهودا قد بُذلت في سبيل تسريح الأطفال وإعادة إدماجهم. غير أن هذا الالتزام لم يتجسد بعد في استراتيجية تنفيذ واضحة. وإني أشجع الحكومة على وضع هذه الاستراتيجية لكفالة إعادة الإدماج الكاملة لأي أطفال يجري التعرف عليهم أثناء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية

	56 - لقد أسفر تجدد النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب إنشاء حركة 23 مارس (M23) في نيسان/أبريل 2012 عن زيادة واضحة في عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وكانت حملة الحركة نابعة من انشقاق عدد كبير من ضباط قيادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أثر بشدة على قدرة قوات الأمن الكونغولية. وساهم الفراغ الذي خلّفه أولئك الجنود في وجود جو عام من الخروج على القانون وانعدام الأمن يتسم بانتشار الهجمات العنيفة والممنهجة ضد المدنيين على أيدي مجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة، شملت مجموعة مجزأة من ميليشيات الدفاع الذاتي المعروفة باسم رايا موتومبوكي، التي كانت مسؤولة، إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، عن هجمات انتقامية متبادلة.
	57 - وفي عام 2012، جرى تجنيد 578 طفلا، من بينهم 26 طفلة، في القوات المسلحة والجماعات المسلحة. وكانت الجهات الرئيسية المسؤولة عن هذا التجنيد هي جماعات ماي ماي (263)، بما في ذلك جماعات ماي ماي العاملة تحت إمرة ”العقيد تاويمبي“ في منطقة أوفيرا (116)، وجماعات ماي ماي العاملة تحت إمرة ”الجنرال لافونتين“، وعناصر سابقة من ائتلاف الوطنيين المقاومين الكونغوليين (29)، وتحالف ماي ماي الوطنيين من أجل كونغو حر وذي سيادة التابع لـ ”العقيد جانفييه“ (21)، وجماعات ماي ماي أخرى. ومن الجهات الرئيسية الأخرى المسؤولة عن التجنيد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (83)، وحركة 23 مارس (65)، وجبهة المقاومة الوطنية في إيتوري/الجبهة الشعبية للعدالة في الكونغو (52)، وجيش الرب للمقاومة (31). وجرت 80 في المائة من حالات التجنيد عام 2012 في مقاطعتي كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.
	58 - ووثّقت فرقة العمل القطرية 20 حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم في صفوف القوات المسلحة الوطنية في عام 2012، وشملت تلك الحالات تسعة صبية أُدمجوا في القوات المسلحة الوطنية من جماعات ماي ماي أو جندتهم عناصر المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب السابقة التي تركت صفوف القوات المسلحة في وقت لاحق للانضمام إلى حملة حركة 23 مارس. وإضافة إلى ذلك، ألقت قوات الأمن الكونغولية القبض على 47 صبيا واحتجزتهم بدعوى ارتباطهم بالجماعات المسلحة، ولكنها أطلقت سراحهم لاحقا بعد أن دعت إلى ذلك الأمم المتحدة بقوة. وجرت معظم هذه الاعتقالات في كيفو الشمالية، وكانت تتعلق أساسا بصبية مرتبطين سابقا بحركة 23 مارس. واحتجزت القوات المسلحة الوطنية هؤلاء الأطفال لمدة بلغت سبعة أشهر، وأفاد بعضهم بالتعرض لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
	59 - وكانت حركة 23 مارس مسؤولة عن تجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل منتظم. وفر ما مجموعة 65 صبيا تترواح أعمارهم من 13 إلى 17 عاما، من بينهم 25 صبيا زعموا أنهم روانديون، من حركة 23 مارس أو استسلموا خلال الفترة ما بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2012. وقال ما مجموعه 21 من هؤلاء الصبية، ومن بينهم 18 صبيا زعموا أنهم روانديون و 3 زعموا أنهم كونغوليون، إنه جرى تجنيدهم في أراضي رواندا لكي يقاتلوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورغم أن معظمهم كانوا يُستخدمون في البداية كحمّالين، فقد انتهى بهم الأمر في ساحة المعركة كمقاتلين أو حراسا أمنيين للقادة العسكريين. وتشير شهادات من مقاتلين سابقين في حركة 23 مارس إلى أن مئات من الاطفال ظلوا في صفوف الحركة. وأفادوا أيضا بحدوث عدد كبير من الوفيات والإصابات في صفوف الأطفال خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة الوطنية وحالات قتل لصغار المجندين في حركة 23 مارس وتشويههم وإساءة معاملتهم.
	60 - وكنتيجة مباشرة للعنف المتصل بالنزاع، قُتل 154 طفلا (من بينهم 86 صبيا و 64 بنتا) وأُصيب 113 آخرون (من بينهم 76 صبيا و 35 بنتا) في عام 2012. وفي الفترة ما بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2012، قامت جماعة رايا موتومبوكي بقتل وتشويه أطفال في منازلهم بالسواطير خلال سلسلة من الهجمات العنيفة ضد السكان المدنيين في إقليم ماسيسي، كيفو الشمالية. وتفيد التقارير بأن تحالفا يتألف من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجماعة نياتورا معارضة لرايا موتومبوكي كان مسؤولا عن مقتل وإصابة 51 طفلا. وكانت القوات المسلحة الوطنية مسؤولة عن مقتل وإصابة 30 طفلا. وأثناء الاشتباكات مع حركة 23 مارس في 28 تشرين الأول/أكتوبر في ساكي، كيفو الشمالية، أُصيب خمسة أطفال بجراح وقتل اثنان نتيجة لاستخدام قذائف هاون أطلقتها القوات المسلحة الوطنية. وكان من بين الجهات الأخرى المسؤولة عن هذه الأعمال جماعات ماي ماي (30 ضحية)، وحركة 23 مارس (7 ضحايا)، والشرطة الوطنية الكونغولية (6 ضحايا)، وجيش الرب للمقاومة (ضحيتان).
	61 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تعرضت 185 طفلة وبنتا، معظمهن تتراوح أعمارهن من 15 إلى 17 عاما، للاغتصاب أو لأشكال أخرى من العنف الجنسي. وكان ما مجموعه 11 منهن تقل أعمارهن عن 10 أعوام. وارتُكب أكثر من نصف هذه الحالات في مقاطعة كيفو. وكانت القوات المسلحة الوطنية مسؤولة عن 102 من الحالات، كان من بينها حادث اغتصاب جماعي. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، اغتصبت عناصر تابعة للقوات المسلحة الوطنية أكثر من مائة أنثى، كان من بينهن 24 طفلة على الأقل، في مينوفا، كيفو الجنوبية، أثناء انسحابها في أعقاب سقوط غوما في أيدي حركة 23 مارس. وفي حادثة اغتصاب جماعي آخر وقعت في حزيران/يونيه 2012، اغتصب أعضاء من جماعة ماي ماي سيمبا 28 طفلة وبنتا تتراوح أعمارهن من 10 أعوام إلى 17 عاما في إيبولو، مقاطعة أورينتال. وسُجل ما مجموعه 81 حالة أخرى من حالات العنف الجنسي ضد الأطفال في مقاطعة أورينتال، ارتكب معظمها على أيدي عناصر ماي ماي (50 حالة، من بينها 42 حالة ارتكبت على أيدي عناصر ماي ماي سيمبا؛ وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري (17) والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا (11).
	62 - وفي عام 2012، وثَّقت فرقة العمل القطرية 33 حادثا تتعلق بالمدارس (18) والمستشفيات (15). ووقعت معظم هذه الحوادث في كيفو الشمالية (16) وكيفو الجنوبية (11) ومقاطعة أورينتال (6). وتعرضت 6 مدارس للنهب أو التخريب في هجمات بإضرام النيران شنتها جماعات مسلحة. وكانت القوات المسلحة الوطنية مسؤولة عن استخدام 11 مدرسة في الأغراض العسكرية، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا مسؤولة عن استخدام مدرسة واحدة في تلك الأغراض. وإضافة إلى ذلك، استُهدف 11 من مقدمي الخدمات الصحية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير: ستة منهم في كيفو الشمالية وثلاثة في كيفو الجنوبية واثنان في مقاطعة أورينتال. وذُكر أن القوات المسلحة مسؤولة عن خمس حوادث نهب للمرافق الطبية، بينما ذُكر أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا قامت بنهب مركز صحي واحد واختطاف ممرضة كانت قد استنكرت حالة اغتصاب ارتكبتها عناصر تابعة لتلك القوات. وفي حادثين منفصلين وقعا في تموز/يوليه وتشرين الأول/أكتوبر 2012، قامت القوات المسلحة التابعة لجيش الرب للمقاومة بنهب مركزين صحيين في مقاطعة أورينتال.
	63 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وثَّقت فرقة العمل القطرية 256 حادثا من حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية. وكانت مقاطعة كيفو الشمالية هي الأشد تضررا، إذ حدث فيها ما مجموعه 123 حالة، أساسا في أقاليم غوما وماسيسي وروتشورو وحولها، بسبب الاشتباكات بين حركة 23 مارس والقوات المسلحة الوطنية. وفي مقاطعة كيفو الجنوبية، أبلغ عن 74 حادث، وقع معظمها في بوكافو وفيزي وشابوندا وحولها. ووقعت تسعة حوادث أخرى في مقاطعة أورينتال. ورغم أنه لم يتسن تحديد هوية الجناة في معظم هذه الحالات، فقد نُسبت 38 حالة منها إلى الجماعات المسلحة، بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وجماعات ماي ماي، وجماعة رايا موتومبوكي. ونُسب 26 حادثا آخر إلى قوات الأمن الكونغولية.
	64 - وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة خطة عمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، إضافة إلى ممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال، من جانب القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن الكونغولية. وتعهدت الحكومة والأمم المتحدة بالعمل عن طريق فريق عامل تقني مشترك في أربعة مجالات هي: فصل الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة وحمايتهم؛ والاستجابة للضحايا من الأطفال؛ ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال؛ وبذل جهود لمكافحة إفلات الجناة من العقاب. وأُحرز تقدم في تيسير وصول الأمم المتحدة بلا عائق إلى كتائب القوات المسلحة الوطنية وإلى مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى تسريح أطفال مرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، إضافة إلى الفرز المشترك للمجندين الجدد. ومنعت هذه العملية انضمام 269 طفلا إلى القوات المسلحة الوطنية في عام 2012. وظل إدماج الجماعات المسلحة في صفوف القوات المسلحة الوطنية يشكل منطلقا مفيدا لتسريح الأطفال. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2012، مثلا، جرى فصل 49 طفلا خلال عملية الإدماج الجزئي لعناصر جماعة نياتورا في القوات المسلحة الوطنية بمقاطعة كيفو الشمالية.
	65 - وفي عام 2012، انفصل 497 1 طفلا (334 1 صبيا و 163 بنتا) عن القوات المسلحة والجماعات المسلحة أو هربوا منها. وكانت غالبية أولئك الأطفال (453 1 طفلا) من الكونغوليين، إضافة إلى 40 طفلا من رواندا، واثنين من أوغندا (مرتبطيْن بتحالف القوى الديمقراطية/الجيش الوطني لتحرير أوغندا)، وواحد من جنوب السودان وواحد من جمهورية أفريقيا الوسطى (كلاهما مرتبطان بجيش الرب للمقاومة). وهرب أطفال أو جرى تسريحهم من حركة 23 مارس (656 صبيا)، وجماعات ماي ماي (458 صبيا و 28 بنتا)؛ وجيش الرب للمقاومة (121 صبيا و 116 بنتا)؛ والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا (211 صبيا وبنتا واحدة)؛ وقوات المقاومة الوطنية في إيتوري (121 صبيا و 10 بنات)؛ والقوات المسلحة الوطنية (96 صبيا و 5 بنات)، وجماعة نياتورا (70 صبيا) وجماعة رايا موتومبوكي (48 صبيا). وفي عام 2012، قدمت الأمم المتحدة الدعم لما يبلغ 584 5 طفلا مرتبطا بالقوات والجماعات المسلحة و 5022 طفلا من ضحايا العنف الجنسي.
	66 - ولئن كانت جهود الحكومة الرامية إلى وقف تجنيد القصر تستحق الثناء، فإن عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال ما زال يثير القلق. ولا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان محاكمة الجناة البالغين على النحو الواجب. فمن بين حالات الاغتصاب والعنف ضد الأطفال الموثقة في عام 2012 التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية، أُلقي القبض على 40 فقط من الجناة المزعومين وصدرت أحكام على أربعة منهم. وأُقيل 12 قائدا آخر من القادة الضالعين في حادث الاغتصاب الجماعي الذي وقع في مينوفا من مناصبهم وأُحيلوا إلى العدالة.
	العراق

	67 - في عام 2012، أبلغت فرقة العمل القطرية عن 355 انتهاكا جسيما ضد الأطفال. وكانت المحافظات الأكثر تضررا هي بغداد وكركوك ونينوى وديالى والأنبار وصلاح الدين. ويتحمل تنظيم دولة العراق الإسلامية/تنظيم القاعدة في العراق(7) المسؤولية عن وقوع أغلب الحوادث.
	68 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أبلغت فرقة العمل القطرية عن 178 حادث قتل وتشويه للأطفال، جرى التحقق من 123 منها. وسُجِّل وقوع ما مجموعه 412 ضحية بين الأطفال، بحيث قُتل 102 (63 صبيا و 39 بنتا) وجرح 310 (176 صبيا و 134 بنتا) في موجات من الهجمات المنسقة في مختلف أنحاء البلد، أساسا باستخدام أجهزة متفجرة مرتجلة. وفي 3 تموز/يوليه 2012، وقع في قضاء الديوانية بمحافظة القادسية هجوم بجهاز متفجر مرتجل أسفر عن مقتل 12 صبيا و 4 بنات وجرح 16 صبيا و 6 بنات.
	69 - وتلقت فرقة العمل القطرية أيضا تقارير عن أطفال جندهم تنظيم دولة العراق الإسلامية/تنظيم القاعدة في العراق، أغلبهم في نينوي (خصوصا الموصل) وصلاح الدين. وفي جميع الحالات التي تم التحقق منها، كان الأطفال ذكورا تتراوح أعمارهم من 14 عاما إلى 17 عاما ويُستخدمون في وظائف الدعم مثل نقل الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والعمل كبصاصين، وزرع المتفجرات. وفي 17 أيار/مايو 2012، في قضاء الموصل بمحافظة نينوي، قتلت قوات الأمن العراقية صبيين في سن 16 و 17 عاما بينما كانا، حسبما أفيد، يزرعان قنبلة على جانب الطريق، وهو أسلوب يستخدمه تنظيم دولة العراق الإسلامية/تنظيم القاعدة في العراق.
	70 - وجرى توثيق ادعاءات في محافظات نينوي وصلاح الدين والأنبار بشأن ما قيل إنه ارتباط أطفال بمجالس الصحوة. وأشارت هذه التقارير إلى أن الأطفال كانوا يحرسون نقاط التفتيش بعد تجنيدهم محليا ويستخدمون وثائق هوية مزورة.
	71 -  وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، كان 302 من الأطفال، من بينهم 13 طفلة، محتجزين في مرافق الاحتجاز ومتهمين أو مدانين بتهم تعتبر بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب (2005) متصلة بالإرهاب. وقد احتُجز هؤلاء الأطفال، الذين كانت أعمارهم تتراوح من 15 عاما إلى 17 عاما، لفترات تراوحت من شهرين إلى أكثر من ثلاثة أعوام.
	72 - وأثرت الحالة الأمنية السائدة أيضا على المدارس والمستشفيات. فخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تضررت المرافق التعليمية والصحية بفعل الأجهزة المتفجرة المرتجلة ونيران الأسلحة الصغيرة، واستُهدف أفراد. ووثقت فرقة العمل القطرية 42 حادثا في بغداد وبابل وكركوك ونينوي وصلاح الدين والأنبار، جرى التحقق من 15 اعتداء منها على مدارس و 8 اعتداءات منها على مرافق طبية. وإضافة إلى ذلك، قُتِل أو جُرح 19 من العاملين في مجال التعليم و 17 من العاملين في المجال الطبي في عام 2012. وفي حادث واحد وقع في 24 أيلول/سبتمبر 2012 في محافظة الأنبار، انفجرت سيارة مفخخة أمام مدرسة الكفاح الابتدائية في اليوم الأول للدراسة، مما أسفر عن مقتل أربع بنات وصبي واحد وجرح ستة أطفال آخرين.
	73 - وفي عام 2012، وثّقت فرقة العمل القطرية أيضا 14 حالة اختطاف أطفال شملت 7 صبية و 7 بنات. وبالرغم من أن الدافع وراء أغلب هذه الحوادث ظل غير واضح، فقد لوحظت صلة قوية بين اختطاف الأطفال وتمويل جماعات مسلحة من غير الدول في العراق. ويُدَّعى أن تنظيم دولة العراق الإسلامية/تنظيم القاعدة في العراق كان مسؤولا عن أغلب تلك الحوادث. وبالرغم من أن أغلب الحالات كانت تتصل بتمويل أنشطة تلك الجماعات المسلحة، فقد ادُّعي أن حالة اختطاف واحدة لطفل في الموصل في آذار/مارس 2012 كانت مرتبطة بتجنيده قسرا في الجناح العسكري لتنظيم دولة العراق الإسلامية/تنظيم القاعدة في العراق المسمى ”طيور الجنة“.
	74 - وتحققت فرقة العمل القطرية أيضا من ثلاث حوادث مُنع فيها وصول المساعدات الإنسانية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفي حادث واحد جرى في 13 حزيران/يونيه 2012، قُتل 27 مدنيا وجُرح عشرات آخرون حينما انفجرت شاحنة نقل تُستخدم في توصيل الإمدادات الإنسانية في مخيم للأشخاص المشردين داخليا قرب بغداد. ولم تُعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الاعتداء.
	75 - وبالرغم من ارتفاع مستوى التعامل مع وزارة الشؤون الخارجية في عام 2011، لم تُنشأ بعد آلية حكومية رسمية بشأن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وإني أشجع الحكومة على إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لبحث ومتابعة الشواغل المتعلقة بحماية الطفل مع فرقة العمل القطرية.
	لبنان

	76 - لقد أبلغت الأمم المتحدة عن حوادث انتهاكات جسيمة ضد الأطفال ناتجة عن الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في لبنان وأعمال القتال على طول حدوده. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، زاد مستوى ونطاق العنف المسلح الذي يتضرر منه الأطفال، خصوصا نتيجة لأثر النزاع السوري على لبنان. ووثقت الأمم المتحدة 24 انتهاكا ضد أطفال، تضمّن أغلبها قتل الأطفال وتشويههم، مقارنة بما يبلغ 11 انتهاكا في عام 2011. وتضررت المناطق الحدودية بين لبنان والجمهورية العربية السورية في الشمال وفي وادي البقاع أكثر من غيرها، وكذلك منطقة طرابلس وما حولها.
	77 - وتلقت الأمم المتحدة تقارير عن مشاركة أطفال في الاشتباكات المسلحة بين الجماعات السياسية المتعارضة في لبنان. ففي حزيران/يونيه 2012، مثلا، أُلقي القبض على أربعة صبية تتراوح أعمارهم من 15 إلى 17 عاما بسبب اشتراكهم في احتجاج ضد القوات المسلحة الوطنية، عقب مضايقة أحد المقيمين في مخيم نهر البارد الفلسطيني في طرابلس. وتلقت الأمم المتحدة أيضا ادعاءات عن الضغط على أطفال لاجئين سوريين في المناطق الحدودية مع لبنان للانضمام إلى جماعات مسلحة في الجمهورية العربية السورية. وتوافرت أيضا معلومات محكية عن الارتباط المحتمل لأطفال بميليشيات مسلحة، خصوصا في طرابلس وحولها.
	78 - وأدى تزايد عدد اللاجئين السوريين العابرين إلى لبنان إلى تزايد تهديدات تَعرُِض الأطفال للألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. وكان القصف عبر الحدود وكذلك الاشتباكات المسلحة داخل لبنان يشكل مخاطر جديدة على الأطفال. وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل خمسة صبية وبنت واحدة تتراوح أعمارهم من ثمانية أشهر إلى 15 عاما، وتشويه بنتين وثلاثة صبية تتراوح أعمارهم من 11 عاما إلى 15 عاما، ووقعت أغلب تلك الحوادث في طرابلس ووادي خالد بشمال لبنان.
	79 - وفي آذار/مارس 2012، أدت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية متنافسة أمام مدرسة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني، في قضاء صيدا، خلال ساعات الدراسة، إلى تعطيل الدراسة. وأثناء هذا الحادث، جرى إجلاء أطفال تتراوح أعمارهم من السادسة إلى العاشرة من المدرسة. وفي مناسبات شتى في تموز/يوليه وآب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2012، تعرَّضت الدراسة للتعطيل أيضا في مخيم بداوي الفلسطيني بسبب الاشتباكات المسلحة في منطقتي باب التبانة وجبل محسن.
	ليبيا

	80 - في عام 2012، استمر تضرر الأطفال في ليبيا من التوترات التي تصاعدت إلى مواجهات مسلحة، أساسا في بني وليد والكُفرة وسرت وزليتن وسبها، شملت في بعض الحالات استخدام الأسلحة الثقيلة. وجدير بالذكر أن الوصول إلى مناطق النزاع والسكان المتضررين ظل محدودا للغاية على امتداد الفترة المشمولة بهذا التقرير، وأن القيود التي تفرضها الأمم المتحدة على السفر لأسباب أمنية ظلت تحد من جمع المعلومات. وبالرغم من زيادة سيطرة الحكومة، ظلت كتائب مسلحة كثيرة تبدي افتقارا إلى الانضباط وإلى هيكل قيادة، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
	81 - وتلقت الأمم المتحدة ادعاءات باستخدام الأطفال من قِبل كتائب مسلحة وشاهدت في مناسبات عدة أطفالا يحملون أسلحة. ففي خلال النزاع في منطقة الكُفرة في شباط/فبراير 2012، مثلا، شوهد أطفال يحملون أسلحة ويتولون حراسة نقاط التفتيش وتأمين المباني مع كتائب قبيلتي الزاوية والتبو. وفي الكُفرة أيضا في حزيران/يونيه 2012، شاهدت الأمم المتحدة صبية، تتراوح أعمارهم من 16 عاما إلى 18 عاما، يحملون أسلحة. 
	82 - وجرى الإبلاغ عن إصابات لأطفال نتيجة للمواجهات المسلحة بين الكتائب، وبين الكتائب والجيش الليبي أو كتيبة درع ليبيا (وحدة مساعدة في الجيش الليبي). ووفقا للمعلومات الواردة من الأمم المتحدة وشركائها، قُتل 12 طفلا على الأقل، (ثمانية صبية وأربع بنات، وجُرح 33 طفلا (29 صبيا و 4 بنات) في تبادل لإطلاق النار أو عن طريق استخدام أسلحة ثقيلة. وبالنظر إلى عدم القدرة على الوصول إلى المناطق المتضررة ومحدودية تصنيف البيانات، من المرجح أن الإبلاغ عن عدد الضحايا من الأطفال ما زال أقل مما يجب. وفي أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012، سجَّل مستشفى الكُفرة العام 10 ضحايا من الأطفال، من بينهم طفلان قُتلا خلال مواجهات مسلحة بين كتائب قبيلتي الزاوية والتبو. وأدت أيضا حوادث متصلة بالمخلفات الحربية المتفجرة إلى وقوع 22 طفلا ضحايا، أساسا في مصراته والزنتان والكُفرة وسرت وغريان.
	83 - ووفقا لوزارة التعليم، هوجمت خمس مدارس في بنغازي بينما كانت تُستخدم كمراكز اقتراع أثناء الانتخابات. وفي 6 تموز/يوليه 2012، استُهدفت إحدى تلك المدارس المستخدمة في الانتخابات بنيران أسلحة صغيرة وأجهزة منفجرة مرتجلة. وفي 28 تموز/يوليه 2012، تم تفكيك جهاز متفجر مرتجل في مدرسة عبد الرزاق بمنطقة بوهديمة، التي كانت تُستخدم كمركز اقتراع. وهوجمت مدارس أيضا عند استخدامها كأماكن إيواء للأشخاص المشردين داخليا. ففي 24 حزيران/يونيه 2012، في منطقة الزاوية بكُفرة، تعرضت مدرسة تؤوي 20 مشردا داخليا للقصف بصاروخ من منطقة التبو، وهو ما أسفر عن إصابة خمسة أطفال على الأقل.
	84 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أدت المواجهات المسلحة أيضا إلى إلحاق أضرار بمرافق صحية. فقد هوجم مستشفى سبها المركزي في نيسان/أبريل 2012 أثناء القتال بين كتائب قبيلة التبو وكتيبة عربية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012 لحقت أضرار جسيمة بمستشفى في بني وليد ودُمرت أو نُهبت معداته من قِبل كتائب مسلحة، من بينها درع ليبيا ودرع مصراته وكتيبة 28 مايو، خلال مواجهات مع المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة. وبالنظر إلى محدودية الأمن في المرافق الطبية في سبها في وقت اندلاع القتال في أيلول/سبتمبر 2012، قام مقاتلون بحمل الأسلحة داخل المرافق الصحية. وفي 24 آذار/مارس 2012، أُطلقت النيران على شخصين، بينهما ممرضة، داخل مستشفى سبها. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2012، وقع قتال بين رجال قبيلة القذاذفة واللجنة الأمنية العليا، التي تسيطر عليها وزارة الداخلية، داخل مركز سبها الطبي بينما كان المرضى يتلقون العلاج. وإضافة إلى ذلك، تلقت الأمم المتحدة ادعاءات عن توجيه تهديدات إلى أفراد الخدمات الطبية. وفي 21 أيلول/سبتمبر 2012 في سبها، احتج الموظفون الطبيون على تدهور الحالة الأمنية في المستشفى، زاعمين أن عدة موظفين قد هوجموا بينما تعرّض آخرون لتهديدات.
	85 - وسجلت الأمم المتحدة عدة حالات شهدت عرقلة وصول المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من النزاع، وذلك بوسائل من بينها الاختطاف أو الاعتداءات أو التهديدات الموجَّهة إلى أفراد العمل الإنساني في الكُفرة وسبها وبنغازي ومصراته.
	جيش الرب للمقاومة في منطقة وسط أفريقيا (جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وأوغندا)
	86 - استمرت الأمم المتحدة في تلقي تقارير عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال من قِبل جيش الرب للمقاومة في منطقة وسط أفريقيا على مدى عام 2012. وبينما أُبلغ عن 22 حادثا في جمهورية أفريقيا الوسطى و 71 حادثا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم يُبلغ عن وقوع أي حوادث في جنوب السودان في عام 2012 ولئن كان لم يُبلغ عن أي حوادث في أوغندا منذ عام 2006، استمرت القوات الأوغندية في ملاحقة جيش الرب للمقاومة. بيد أن هذه الحالات تشير فحسب إلى النطاق الفعلي للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بالنظر إلى أن انعدام الأمن وضعف البنية التحتية ظلا يعرقلان الإبلاغ عن الانتهاكات. وفي ظل وجود 000 416 من الأشخاص النازحين داخليا و 000 26 لاجئ نتيجة لأفعال جيش الرب للمقاومة، ظلت تلك الجماعة المسلحة تُشكِّل تهديدا خطيرا للمدنيين في المنطقة.
	87 - وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، أُبلغ عن تجنيد 23 طفلا من قِبل جيش الرب للمقاومة في جنوب شرقي البلد. وخلال هجوم لجيش الرب للمقاومة في موقع تعدين في بلدة نزاكو في مقاطعة كوتو العليا قُتل ستة أشخاص على الأقل، من بينهم عدة أطفال. ولكن نظرا لمحدودية القدرة على الوصول إلى المنطقة، لم يتسنَ التحقق من العدد الدقيق للأطفال ضمن الضحايا.
	88 - وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، اختُطف 58 طفلا (23 بنتا و 35 صبيا، تتراوح أعمارهم من عامين إلى 17 عاما، من قِبل جيش الرب للمقاومة في عام 2012. وخلافا للسنوات السابقة، استُخدم هؤلاء الأطفال بالأساس كحمالين لنقل البضائع المنهوبة، بدلا من استخدامهم في المشاركة في الهجمات. بيد أن الأطفال ظلوا يقعون ضحايا لهجمات جيش الرب للمقاومة. فقد أسفر هجومان منفصلان لجيش الرب للمقاومة عن مقتل بنت وصبي وجرح بنت وثلاثة صبية في مقاطعة كوتو العليا في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2012. ووُثقت حالة اغتصاب بنت على يد جيش الرب للمقاومة في أيار/مايو 2012، وأفادت طفلتان أخريان فرتا من الجماعة في عام 2012 بأنهما تعرضتا للاغتصاب أثناء وجودهما في الأسر. وفرّ ما مجموعه 41 طفلا (19 بنتا و 22 صبيا، أو تم تسريحهم من جيش الرب للمقاومة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2012، هاجم جيش الرب للمقاومة أيضا مركزين صحيين وثلاث مدارس.
	89 - وفي جنوب السودان، لم يُبلغ عن هجمات أو انتهاكات جسيمة ضد الأطفال من قِبل جيش الرب للمقاومة في عام 2012. غير أن جيش الرب للمقاومة ظل يمثل تهديدا للمدنيين، إذ كان يعمل من قواعد داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وكانون الأول/ديسمبر 2012، بُذلت جهود البحث عن الأسر ولمّ شملها لصالح 48 طفلا (34 بنتا و 14 صبيا) جرى انقاذهم من جيش الرب للمقاومة.
	90 - واستمرت أوغندا في الاضطلاع بدور رئيسي في مكافحة جيش الرب للمقاومة بمشاركة 000 2 جندي من قوات الدفاع الشعبية الأوغندية في فرقة العمل الإقليمية المعنية بجيش الرب للمقاومة التي أنشأها الاتحاد الأفريقي لذلك الغرض. وتلقى الجيش تدريبا على التنفيذ في أوغندا في أيار/مايو وحزيران/يونيه 2012، من أجل تنفيذ إجراءاتها التشغيلية الموحدة بشأن إعادة الأطفال المنفصلين عن جيش الرب للمقاومة إلى وطنهم وتسليمهم إلى ذويهم، على النحو المتفق عليه مع الأمم المتحدة في حزيران/يونيه 2011، ولم تعتمد القوات المسلحة لجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان حتى الآن إجراءات تشغيلية موحدة لتسليم الأطفال الذين يفرون من جيش الرب للمقاومة.
	مالي

	91 - تجلى التدهور الخطير الذي شهده الوضع الأمني في مالي عام 2012 في عدد كبير من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ارتكبتها جماعات مسلحة شتى. وفي أوقات مختلفة، شكلت الجماعات المسلحة الناشطة في شمال مالي ائتلافات متقلبة، مما انطوى على عمليات عسكرية مشتركة، ووضع القوات في مواقع مشتركة. واستنادا إلى المعلومات المحدودة المتوافرة، كانت العضوية في تلك الجماعات المسلحة متقلبة للغاية، مما يشكل تحديا عند محاولة تحديد مسؤولية القيادة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال المبلغ عنها طوال عام 2012. وعلى الرغم من أن حالة انعدام الأمن السائدة حدت كثيرا من إمكانية الوصول، تلقت الأمم المتحدة عدة تقارير تفيد بأن الجماعات المسلحة، بما فيها الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وتنظيم أنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مسؤولة عن تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن مئات الأطفال، ولا سيما الصبية الذين تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 15 سنة، جُنّدوا خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وقد استخدَم الأطفالَ كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي للعمل في نقاط التفتيش والقيام بالدوريات. وأدى تغير التحالفات بين الجماعات المسلحة إلى إعادة تجنيد الأطفال من قِبَل جماعات مختلفة. وبفقدان الحركة الوطنية لتحرير أزواد تدريجيا سيطرتها على شمال مالي وانتقال تلك السيطرة إلى أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، حوَّل بعض الأطفال ولاءهم إلى أنصار الدين، وخاصة منهم أولئك الذين ينتمون إلى جماعة إياد آغ غالي الموجود مقرها في كيدال.
	92 - وعلى الرغم من وجود تقارير عن اختطاف الأطفال وتجنيدهم القسري، زُعم أن العديد من الأطفال انضموا إلى جماعات مسلحة بسبب الفقر أو الانتماء العرقي. وكان الأطفال ”الطالبي“، الذين يعهد بهم آباؤهم إلى معلمين دينيين يُعرفون باسم ”مارابو“ من أجل التربية الإسلامية، معرضين بشكل خاص للتجنيد، إضافة إلى الأطفال المنتمين إلى الجماعات العرقية من طوارق وعرب وبوهل وسونغاي. وأفيد بأن حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا تدفع أجورا للأطفال المجندين ولآبائهم. وجذبت هذه الحركة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة بوعدهم بالحصول على التعليم القرآني. وشوهد أطفال مرتبطون بهذه الحركة وهم يقومون بحراسة مدرسة ثانوية في دوينتزا وينجزون مهام وضيعة في معسكر دركي في تاوسا. وأفيد بأن الحركة مسؤولة أيضا عن تجنيد 15 صبيا تتراوح أعمارهم من 13 سنة إلى 18 سنة في ميناكا في أعقاب اشتباكات وقعت في كونا، مما دفع الأسر إلى إرسال أبنائها إلى النيجر لتفادي تجنيدهم.
	93 - وهناك أيضا أطفال، ذكور وإناث على حد سواء، مرتبطون بميليشيات موالية للحكومة. ففي منطقة موبتي/سيفاري الخاضعة لسيطرة الحكومة، على سبيل المثال، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن تجنيد الأطفال من قِبَل غاندا إيزو، وغاندا كوي، وقوات تحرير الشمال. وبما أن بعض الميليشيات يجري إدماجها في القوات المسلحة المالية، هناك حاجة ملحة لفرز هؤلاء الأطفال وعزلهم.
	94 - وقد أسرت القوات المسلحة المالية أيضا أطفالا أثناء العمليات العسكرية في شمال مالي. واحتجزت سلطات مالي ما لا يقل عن أربعة أطفال بدعوى ارتباطهم بحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأُبلغ أن أحدهم نُقل إلى مركز لإعادة تأهيل الأحداث. وفي 9 آذار/مارس 2013، أسرت القوات المسلحة الفرنسية خمسة أطفال مقاتلين خلال العمليات العسكرية وسلّمتهم لسلطات مالي. وتم على الفور تسليم الأطفال إلى اليونيسيف لرعايتهم مؤقتا. وفي حين يجري حاليا نقل الأطفال تلقائيا من القوات المسلحة الفرنسية إلى اليونيسيف عن طريق الدرك المالي، لا تزال هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب من خلال إجراءات تشغيل موحدة لتسليم الأطفال المصادفين أثناء القتال.
	95 - والمعلومات المتاحة عن عام 2012 بشأن قتل الأطفال وتشويههم محدودة جدا. ومع ذلك، أُبلغ عن 17 حادثا خلال عام 2012، قتل فيها ستة أطفال وشُوّه 22 طفلا بسبب مخلفات الحرب من المتفجرات. وخلال الهجوم، نُهبت مخازن أسلحة القوات المسلحة المالية، لا سيما في تمبكتو، وتبعثرت الأسلحة والذخائر في ضواحي المدن. وزرعت الجماعات المسلحة أيضا ألغاما وتركت أجهزة متفجرة أخرى في شمال مالي تحسبا لعمليات عسكرية، مما أسفر عن قتل وتشويه أطفال. وفي الفترة ما بين آذار/مارس وآب/أغسطس 2012، زُعم أن الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات تسببت في 28 حادثا خطيرا في شمال مالي، قتل فيها 24 طفلا. ويزعم كذلك أن أطفالا مرتبطين بجماعات مسلحة قتلوا وشُوهوا أثناء الحملة العسكرية الفرنسية والمالية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2013، بما في ذلك أثناء عمليات القصف الجوي. وأفيد بأن بعض هؤلاء الأطفال استُخدموا دروعا بشرية من قِبَل جماعات مسلحة. واستمر القلق أيضا بشأن ارتكاب أعمال انتقامية بين المجموعات العرقية ضد الأطفال من أصل عربي أو من الطوارق، بما في ذلك على أيدي القوات المسلحة المالية.
	96 - وأفيد بأن العنف الجنسي ضد البنات الذي ترتكبه الجماعات المسلحة كان منهجيا وواسع الانتشار في شمال مالي (تمبكتو، وغاو، وكيدال، وجزء من موبتي). ومنذ كانون الثاني/يناير 2012، أُبلغ عما مجموعه 211 حالة من حالات العنف الجنسي (من بينها الاغتصاب والاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، والعنف الجنسي في أماكن الاحتجاز، والاغتصاب الجماعي)، تورط فيها كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وجمعت الأمم المتحدة معلومات عن حالات بنات تعرضن للاغتصاب من جانب عدة أفراد من الجماعات المسلحة. وأبلغ عن حالات تزويج نساء وفتيات قسراً من قِبَل حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقيل إن الآباء أُجبروا على تسليم بناتهم للزواج من أعضاء هذه الجماعات، مما أدى إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي. وكثيرا ما تعرضت تلك الفتيات للاغتصاب بشكل متكرر من قِبَل عدة رجال في معسكرات هذه الجماعات. ووردت أيضا تقارير مفادها أن البنات المنتميات إلى المجموعة العرقية بيلا، وهي طائفة من الطوارق تعتبر أدنى ممن يسمون الطوارق ”ذوي البشرة الفاتحة“، كن أكثر تعرضا للاختطاف لأغراض الاعتداء والاستغلال الجنسيين.
	97 - وكانت للهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة على شمال مالي والاستيلاء عليه لاحقا آثار مدمرة على حصول الأطفال على التعليم. فقد نُهب ما مجموعه 115 مدرسة أو تضررت أو قُصفت أو استخدمت في أغراض عسكرية أو تلوثت بالذخائر غير المنفجرة. وأفيد بأن الجماعات المسلحة كانت تتدخل في الدراسة، مطالِبة بأن يُدرَّس تفسيرها للشريعة. وفي شباط/فبراير 2013، كان 86 في المائة من التلاميذ المتبقين في الشمال لا يزالون يفتقرون إلى إمكانية الحصول على التعليم.
	98 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، أنشأت حكومة مالي فريقا عاملا مشتركا بين الوزارات لمنع ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وتشمل أهداف هذا الكيان القيام بحملات إعلامية لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، فضلا عن بعثات تحقق مشتركة مع الشركاء الدوليين للتأكد من وجود أطفال في ميليشيات الدفاع الذاتي. وفي 7 شباط/ فبراير 2013، وُقَّع على تعميم مشترك بين الوزارات بشأن منع تجنيد الأطفال وحماية المرتبطين منهم بالقوات المسلحة أو بجماعات مسلحة وإعادتهم إلى أسرهم. 
	ميانمار

	99 - شهد عام 2012 سلسلة مشجعة من الالتزامات والإجراءات من جانب حكومة ميانمار من أجل منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وإنهائها. ومع ذلك، ظلت فرقة العمل القطرية في ميانمار توثق حدوث انتهاكات خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وقد وقعت غالبية هذه الانتهاكات خلال الاشتباكات العسكرية في ولايتي كاتشين وشان بين التاتماداو كيي (الجيش الحكومي) وجيش استقلال كاتشين، وكذلك بين القوات المسلحة الوطنية وجيش ولاية شان الشمالية وجيش ولاية شان الجنوبية. ونجمت الحوادث الأخرى عن انفجار قنابل وذخائر غير منفجرة في ولاية كايين ومنطقة ساغاينغ. وحتى الآن، لا تزال العوائق المتعلقة بالقدرات وإمكانية الوصول والأمن تقيد فرقة العمل القطرية، مما يشكل تحديا للرصد والتحقق الشاملين.
	100 - ومع أن عدد حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قِِبَل القوات المسلحة الوطنية انخفض بسبب تدابير المنع وتعزيز عمليات التجنيد، ظل تجنيد الأطفال واستخدامهم مدعاة للقلق في عام 2012. وارتفع عدد الشكاوى بشأن تجنيد القصر من جانب القوات المسلحة الوطنية من 236 في عام 2011 إلى 274 في عام 2012 نتيجة لزيادة الوعي في صفوف القوات المسلحة الوطنية وعامة الجمهور بشأن مسألة تجنيد القصر والقنوات المتاحة لإثارة هذه القضايا، بما في ذلك من خلال آلية منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري، ومجموعات حماية الطفل على المستوى المحلي، والجهات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال الحماية، والاتصالات المباشرة مع القواعد العسكرية والوزارات ذات الصلة. وتلقت فرقة العمل القطرية أيضا معلومات عن نشر أطفال في خط المواجهة مع تكليفهم بمهام قتالية وغير قتالية على حد سواء. وقد نُشر تسعة أطفال جندتهم القوات المسلحة الوطنية خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير في ولاية كاتشين، حيث أَسرهم واحتجزهم جيش استقلال كاتشين، الذي أبلغ منظمة العمل الدولية في أوائل عام 2012، وأُطلق سراحهم في كانون الثاني/ يناير 2013.
	101 - وإضافة إلى ذلك، تلقت فرقة العمل القطرية تقارير عن ارتباط أطفال بجماعات مسلحة غير حكومية. وأشارت تقارير تم التحقق منها إلى وجود أطفال في صفوف جيش استقلال كاتشين وجيش ولاية وا المتحد. وتعلقت إحدى الحالات في نيسان/أبريل 2012 بقيام جيش استقلال كاتشين باختطاف ثلاثة صبية يبلغون من العمر 14 سنة من قرية في بلدة واين ماو. وتلقت فرقة العمل القطرية أيضا معلومات عن استخدام جيش ولاية وا المتحد صبية للعمل في نقاط التفتيش وحراسة المكاتب. وزعمت التقارير كذلك أن جيش ولاية وا المتحد واصل المطالبة بإرسال طفل واحد من كل أسرة في مناطق وا المتمتعة بالحكم الذاتي إليه من أجل أداء ”الخدمة العسكرية“. وأفادت التقارير أيضا بوجود أطفال في جيش التحرير الوطني لكارين، ومجلس السلام التابع له، وفي الجيش الكاريني.
	102 - ووقع أطفال أيضا ضحايا للألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة، والهجمات بقذائف الهاون والقنابل اليدوية، وتبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة غير الحكومية. وفي أواخر عام 2012، تكثفت الأعمال الحربية بين القوات المسلحة الوطنية وجيش استقلال كاتشين في ولاية كاتشين، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف من جانب القوات المسلحة الوطنية، فضلا عن استخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة من جانب جيش استقلال كاتشين. وتحققت فرقة العمل القطرية من أن 13 من الصبية و 4 بنات تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 17 سنة قُتلوا في خمس حوادث في ولاية كايين، وولاية كاتشين، ومنطقة ساغاينغ. وواصلت القوات المسلحة الوطنية والجماعات المسلحة غير الحكومية (بما فيها اتحاد كارين الوطني/جيش التحرير الوطني لكارين، والحزب التقدمي الوطني الكاريني/الجيش الكاريني، وجيش كارين الخيري الديمقراطي()، وجيش ولاية وا المتحد) أيضا استخدام الألغام الأرضية لتقييد حركة الأشخاص وعرقلة تنقل القوات وتحديد مناطق العمليات.
	103 - وفي 27 حزيران/يونيه 2012، وقّعت الأمم المتحدة وحكومة ميانمار بحضور ممثلتي الخاصة خطة عمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب القوات المسلحة الوطنية. وفي وقت لاحق، عُيَّن كبير موظفي اتصال في القوات المسلحة الوطنية للإشراف على تنفيذها، وأُنشئت لجنة مشتركة تضم فرقة العمل القطرية وعدداً من المسؤولين الكبار من القوات المسلحة الوطنية ومن الوزارات الحكومية. ووضعت فرقة العمل القطرية والقوات المسلحة الوطنية أيضا إجراءات تشغيلية مفصلة لتحديد هوية الأطفال والتحقق منها والقيام بتسريحهم.
	104 - وطوال أيلول/سبتمبر 2012، أجرت مراكز التنسيق العسكرية في القوات المسلحة الوطنية دورات تدريبية بشأن خطة العمل في كل قيادة إقليمية، موجهة إلى الضباط المسؤولين عن تحديد هوية الأطفال الموجودين في كتائبهم وتسجيلهم. وأصدرت القوات المسلحة الوطنية أيضا توجيهات بشأن تنفيذ خطة العمل وأُعدت مواد إعلامية لتوزيعها على جميع العسكريين على اختلاف رتبهم. وإضافة إلى ذلك، بدأت القوات المسلحة الوطنية عملية لتحديد الهوية والتحقق منها، أدت إلى تسريح 42 طفلا في أيلول/سبتمبر 2012. وأفادت القوات المسلحة الوطنية بأنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2012 أنشئ مجلس في كل قيادة إقليمية للتحقق من سن جميع المجندين الجدد. وأصدر القائد العام كذلك توجيها ذكر فيه أن من يجندون أطفالا ستُتخذ إجراءات ضدهم بموجب البند 374 من قانون العقوبات في ميانمار والبند 65 من قانون خدمات الدفاع. وفي ذلك الصدد، أبلغت الحكومة فرقة العمل القطرية أنه بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012، كانت قد اتُّخذت تدابير تأديبية ضد 30 من الضباط و 154 من ضباط الصف لقيامهم بتجنيد أطفال واستخدامهم.
	105 - ومع ذلك، ظل القلق يساور فرقة العمل القطرية بشأن إمكانية وصول الأمم المتحدة إلى الكتائب العاملة التابعة للقوات المسلحة الوطنية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، أبلغت القوات المسلحة الوطنية فرقةَ العمل القطرية بأن الوصول إلى هذه الكتائب سيخضع للنظر عند انتهاء الأمم المتحدة من رصد وحدات التجنيد ومرافق التدريب.
	106 - وعملاً بخطة العمل، التزمت حكومة ميانمار أيضا بتيسير عمليات وقف تجنيد الأطفال من قِبل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتيسير تسريح وإعادة إدماج جميع الأطفال في الأراضي الخاضعة لسيادتها. غير أن الأولوية أعطيت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير للجهود الرامية إلى ضمان توقيع خطة العمل ودعم تحديد هوية الأطفال وتسريحهم من القوات المسلحة الوطنية.
	107 - وفي عام 2012، تم تسريح ما مجموعه 97 من المجندين القصر من القوات المسلحة الوطنية. وتم تسريح 42 من أولئك في إطار خطة العمل خلال حفل تسريح أقيم في أيلول/سبتمبر 2012، في حين تم تسريح 45 في إطار آلية منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، عرضت فرقة العمل القطرية 25 حالة جديدة من حالات تجنيد القصر التي وردت عن طريق آلية منظمة العمل الدولية للشكاوى على كبير موظفي الاتصال في القوات المسلحة الوطنية من أجل التحقق منها في إطار خطة العمل. وإضافة إلى ذلك، أفادت الحكومة بأن 538 من المجندين الجدد المحتملين رُفِضوا في عام 2012 في مرحلة الفرز توطئة للتجنيد وذلك لكونهم من القُصّر.
	الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل

	108 - في عام 2012، تواصل تضرر الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين من حالة النزاع السائدة. ففي الضفة الغربية، ظل عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا خلال المظاهرات والعنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين مدعاة للقلق الشديد. وطوال الفترة المشمولة بهذا التقرير، شهد العنف بين الجماعات المسلحة في غزة والقوات الإسرائيلية بهذا التقرير عدة تصعيدات أسفرت عن قتل وإصابة أطفال فلسطينيين، فضلا عن إصابة أطفال إسرائيليين. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قُتل 50 طفلا فلسطينيا (40 صبيا و 10 بنات) وأصيب 665 غيرهم (640 صبيا و 25 بنتا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجرح 17 طفلا إسرائيليا في إسرائيل، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2011. 
	109 - وفي الضفة الغربية، قتل أربعة صبية فلسطينيين، وأصيب 552 طفلا فلسطينيا، منهم 16 بنتا بجراح خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ومن الأطفال الأربعة الذين قتلوا راح اثنان ضحية ذخائر غير منفجرة، وأصيب اثنان بنيران القوات الإسرائيلية أثناء مظاهرات. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، أُطلقت النار على صبي عمره 17 سنة فقتل في مدينة الخليل القديمة، عند نقطة التفتيش عند مدخل حي المشارقة. ومنذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لوحظت زيادة في استعمال القوة المميتة من جانب القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما تضرر منه الأطفال أيضا. وأصيب 436 طفلا فلسطينيا بجراح خلال المظاهرات في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية؛ 69 منهم أثناء عمليات عسكرية استُخدمت فيها الذخيرة الحية، والاعتداء الجسدي، وإطلاق عبوات الغاز والرصاص المعدني المغطى بالمطاط، أو من جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و 39 نتيجة لعنف المستوطنين، و 8 نتيجة للذخائر غير المنفجرة. ولئن كان المستوطنون الإسرائيليون لم يقتلوا أطفالا في عام 2012، فقد أصابوا 18 طفلا بجراح نتيجة للاعتداء الجسدي، أو الرشق بالحجارة، أو استخدام قنابل المولوتوف، أو استخدام الذخيرة الحية. وأصيب ما مجموعه 21 طفلا بجراح نتيجة لتدخل القوات الإسرائيلية إثر صدامات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين. 
	110 - وفي غزة، قُتل 46 طفلا فلسطينيا خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، قتلت الغالبية العظمى منهم خلال عملية ”عمود السحاب“ في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في غزة. وخلال الأسبوعين الأولين من تشرين الثاني/نوفمبر، تصاعدت حدة العنف المسلح بصورة متقطعة، إذ هاجمت القوات الإسرائيلية أهدافا شتى داخل غزة، وأطلقت جماعات مسلحة فلسطينية صواريخ على جنوب إسرائيل. وفي الفترة ما بين 14 و 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قتل 32 طفلا فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية. وفي ثلاثة حوادث أخرى، زُعم أن أطفالا فلسطينيين قتلوا بصواريخ فلسطينية كانت تستهدف إسرائيل لكنها لم تبلغ أهدافها وسقطت في غزة. وعدا عن التصعيد الذي شهده تشرين الثاني/نوفمبر، قتل 11 طفلا آخر نتيجة لغارات جوية إسرائيلية؛ وقُتل ثلاثة أطفال بقذائف دبابات إسرائيلية؛ وقُتل صبي واحد في عملية توغل للقوات الإسرائيلية في غزة؛ وقُتل صبي واحد بسبب سوء التعامل مع سلاح عثر عليه في البيت؛ وقُتل صبي آخر بسبب سوء التعامل مع ذخيرة غير منفجرة؛ وقُتل طفلين آخران من جراء صواريخ فلسطينية استهدفت إسرائيل لكنها لم تبلغ أهدافها وسقطت في غزة. 
	111 - وأصيب 113 طفلا آخر في غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، أو خلال المظاهرات، أو نتيجة للذخائر غير المنفجرة. وفي حادث معين وقع في 30 آذار/ مارس 2012، أصيب 23 صبيا أثناء مظاهرات، منهم 21 بسبب إطلاق القوات الإسرائيلية ذخائر حية، واثنان آخران من جراء شدة استنشاق الغاز المسيل للدموع. 
	112 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أصيب 17 طفلا إسرائيليا بجراح. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، خلال تصاعد العنف في غزة، أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ على جنوب إسرائيل. وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أصيب 14 طفلا إسرائيليا بجراح، منهم رضيع عمره 8 أشهر. وأصيب ثلاثة أطفال إسرائيليين آخرين داخل الضفة الغربية. وفي 10 تموز/يوليه 2012، أصيب اثنان من أطفال المستوطنين أثناء صدامات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في حي الخليل بمدينة الخليل القديمة. وفي 8 نيسان/أبريل 2012، جُرحت فتاة عندما أصيبت المركبة التي كانت على متنها بشيء رماه شخص مجهول في ضواحي القدس.
	113 - وفي 3 حزيران/يونيه 2012، أفيد بأن صبيا فلسطينيا عمره 17 سنة قُتل في غارة جوية إسرائيلية على دراجة بخارية كان على متنها أعضاء من جماعة عبد القادر الحسيني المسلحة في عبسان، بجنوب غزة. وفي 21 شباط/فبراير 2012، أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية استخدمت صبيا فلسطينيا كدرع بشري. وقد أخذت القوات الإسرائيلية الصبي البالغ عمره 15 سنة والقاطن في بيت عمار من منزله وأجبرته على السير أمام مركبة جيب عسكرية كان سكان القرية يرشقونها بالحجارة، وذلك في انتهاك لأمر المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بمنع استخدام الدروع البشرية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وردت تقارير عن أربع حالات أخرى حاولت القوات الإسرائيلية فيها استخدام أطفال في أغراض الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في موقعي مجيدو الجلم المخصصين للاستجواب. وتعلقت هذه الحالات بصبية فلسطينيين تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 17 سنة ألقي القبض عليهم وعُرض عليهم مبلغ مالي وإمكانية دخول إسرائيل وسيارة أو هاتف محمول مقابل معلومات استخباراتية بشأن نشاطات في قراهم. 
	114 - وفي عام 2012، استمر اعتقال واحتجاز أطفال فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية بدعوى ارتكابهم مخالفات أمنية، ومقاضاتهم في المحاكم العسكرية للأحداث. وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012، كان هناك 194 صبيا وبنت واحدة تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 17 سنة رهن الاحتجاز العسكري الإسرائيلي بدعوى ارتكابهم مخالفات أمنية. ومن هؤلاء الأطفال، كان 119 رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكان 76 قد أدينوا ويقضون عقوباتهم. واستنادا إلى دائرة السجون الإسرائيلية، نُقل 73 طفلا محتجزا إلى سجون داخل إسرائيل خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، في مخالفة للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة. 
	115 - وفي عام 2012، وفيما يتعلق بحالات الاحتجاز العسكري تلك، تم توثيق 115 حالة من حالات إساءة المعاملة من خلال إفادات كتابية مشفوعة بيمين تلقاها محامون. وأفاد جميع الصبية الفلسطينيين الـ 115 بتعرضهم للمعاملة القاسية والمهينة من جانب القوات الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة عصب العينين والتقييد المؤلم أثناء إلقاء القبض والنقل والاستجواب؛ والتفتيش بالتجريد من الملابس؛ والإساءة اللفظية؛ والعنف الجسدي، بما في ذلك الضرب والركل، والتهديد بالعنف. ووُضع ما مجموعه 21 صبيا أيضا في الحبس الانفرادي لمدة تتراوح من يوم واحد إلى 20 يوما في مواقع الاستجواب في الجلم وهاشارون وبتاح تيفكا، وإضافة إلى سجن مجيدو داخل إسرائيل. 
	116 - وفي 1 آب/أغسطس 2012، نص الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1685 على أن الأطفال الذين تعتقلهم القوات الإسرائيلية وتحتجزهم يجب أن يعرضوا على قاضٍ في غضون أربعة أيام من اعتقالهم، بدلا من الثمانية أيام التي كان مسموحا بها سابقا. وصدر أمر عسكري آخر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، سيدخل حيز النفاذ في نيسان/ أبريل 2013، سيقلص مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى النصف، مع النص على أن الأطفال الذين يقل عمرهم عن 14 سنة ينبغي أن يُعرضوا على قاضٍ في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، وفي غضون 48 ساعة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 14 سنة إلى 18 سنة. ورغم أن ذلك يمثل تقدما، لا تزال هذه المدة تعادل ضعف المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة للأطفال الإسرائيليين بموجب قانون الأحداث الإسرائيلي. 
	117 - وفي عام 2012، ظلت التقارير تفيد بوقوع عدد كبير من الاعتداءات على المدارس والمرافق التعليمية في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وقد أُبلغ عن 321 حالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في عام 2012، مقارنة بما يبلغ 46 حالة في عام 2011. وأُبلغ عن سبعة اعتداءات على مدارس إسرائيلية. 
	118 - وأُبلغ عن 25 حادث اعتداء على مدارس في الضفة الغربية في عام 2012. وفي 11 حالة، دخلت القوات الإسرائيلية أو حاولت دخول المباني المدرسية أثناء عمليات بحث، أو لإزالة الأعلام الفلسطينية من أسطح المدارس، أو لأسباب أخرى غير معروفة، مما تسبب في تعطيل الدراسة، وإلحاق أضرار بالمدارس في بعض الأحيان. وفي أربع حالات أخرى، أطلقت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية أو الغاز المسيل للدموع على المدارس. وفي ارتفاع في عدد الحوادث مثير للقلق، قام مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة يتسهار برشق مدرسة قرية عوريف (نابلس) في أربع مناسبات منفصلة. وفي إحدى الحالات على الخصوص، في 23 نيسان/أبريل 2012، أدى الرشق بالحجارة الذي قام به المستوطنون إلى اندلاع اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ومستوطنين من يتسهار، أُطلق بعدها الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة ثمانية أطفال بجراح. وإضافة إلى ذلك، وفي ست مناسبات، اقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا مدرسة الحاج معزوز المصري الثانوية للبنات لتوفير الأمن في المنطقة للمستوطنين الإسرائيليين خلال مناسبات دينية ليلية. 
	119 - ووقعت الأغلبية العظمى من الحوادث التي تضررت بها المدارس في غزة في الفترة بين 14 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية. وقد تضرر ما مجموعه 285 من المباني المدرسية نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية على المواقع المجاورة لها، من بينها 60 من مباني المدارس التابعة للأونروا. وتكبدت ستة مراكز صحية تابعة للأونروا أيضا أضرارا خلال التصعيد الذي شهده تشرين الثاني/نوفمبر. 
	120 - وفي جنوب إسرائيل، تضررت ستة من المباني المدرسية من جراء الصواريخ التي أطلقتها جماعات مسلحة فلسطينية أثناء الأعمال الحربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وتضررت مدرسة أخرى في بير سبع في 11 آذار/مارس 2012 بسبب إطلاق صواريخ من غزة. ولم يُبلغ عن حدوث أي إصابات للأطفال نتيجة لهذا الحادث، لأن المدرسة كانت مغلقة في ذلك اليوم كتدبير وقائي. 
	الصومال

	121 - في عام 2012، وثقت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ في الصومال 660 4 حالة انتهاكات ضد الأطفال، كانت 051 2 حالة منها تتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم (008 2 من الصبية و 43 بنتا). وأفيد عن تجنيد القوات المسلحة والجماعات المسلحة للأطفال من مخيمات المشردين داخليا والمدارس والقرى. وضغطت حركة الشباب أيضا على المعلمين كيْ يقوموا بتجنيد تلاميذ. 
	122 - وكانت حركة الشباب هي الجاني الرئيسي (789 1 حالة تجنيد لأطفال واستخدامهم)، تليها القوات المسلحة الوطنية الصومالية (179 حالة). وحدث ما مجموعه 53 من تلك الحالات بعد أن وقَّعت الحكومة الانتقالية الصومالية على خطة عمل في 3 تموز/يوليه 2012 لوقف ومنع تجنيد واستخدام الأطفال(). وفي 9 أيلول/سبتمبر 2012، جندت القوات المسلحة الوطنية الصومالية خمسة صبية تتراوح أعمارهم من 16 سنة إلى 17 سنة في مقاطعة بيليتوين. وكان الصبية مرتبطين بحركة الشباب سابقا وفروا منها للانضمام إلى القوات الحكومية. وإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بأن إحدى البنات قامت في نيسان/أبريل 2012 بتنفيذ هجوم انتحاري استهدف المسرح الوطني الصومالي. وكانت ميليشيات حركة أهل السنة والجماعة، وهي ميليشيا متحالفة مع الحكومة أُدمجت في القوات المسلحة الوطنية الصومالية في عام 2012، مسؤولة عن 51 حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم. وفي 18 شباط/فبراير 2012، جندت حركة أهل السنة والجماعة ستة أطفال تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 17 سنة في مقاطعة بيليتوين. 
	123 - وفي عام 2012، تحققت فرقة العمل القطرية من 296 حالة من حالات قتل الأطفال (228 صبيا و 62 بنتا) و 485 حالة من حالات تشويه الأطفال (326 صبيا و 132 بنتا). وقد ارتكبت عمليات القتل المذكورة جماعات مسلحة مجهولة (111)، وميليشيات حركة الشباب (94)، والقوات المسلحة الوطنية (70). واستنادا إلى ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، عالجت المستشفيات الرئيسية الأربعة الموجودة في مقديشو إصابات ناجمة عن الأسلحة أصيب بها 230 طفلا دون سن الخامسة خلال الفترة المستعرضة في هذا التقرير. ونجمت معظم الحالات التي تحققت منها فرقة العمل القطرية عن تبادل إطلاق النار والهجمات بمدافع الهاون. ففي 10 آذار/مارس، مثلا، أصابت رصاصات طائشة ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم من سنة إلى 14 سنة أثناء اشتباك بين حركة الشباب والقوات المسلحة الوطنية في قرية يُركُد، مقاطعة بردال، منطقة باي. وزُعم أيضا أن أطفالا قُتلوا بسبب قيامهم بالتجسس. ففي 18 كانون الثاني/يناير، قتلت حركة الشباب صبيا مرتبطا بها يبلغ من العمر 15 عاما في مقاطعة رابذور، بمنطقة باكول، بتهمة التجسس لصالح القوات المسلحة الوطنية. وفي 16 أيلول/سبتمبر 2012، تلقت فرقة العمل القطرية ادعاءات بسوء معاملة أطفال كانت القوات المسلحة الوطنية الصومالية في مقاطعة أفغويي، بمنطقة شبيلي السفلى هي المتورطة فيها. واستنادا إلى مصادر موثوقة، اعتقلت القوات المسلحة الوطنية عشرة أطفال واحتجزتهم للاشتباه في أنهم أعضاء في حركة الشباب. ويُزعم أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لسوء معاملة وأفعال تعد بمثابة تعذيب أثناء وجودهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة. بيد أن هذه المعلومات لم يتسن التحقق منها. 
	124 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تلقت فرقة العمل القطرية تقارير عن 213 حالة من حالات العنف الجنسي ضد 210 بنات و 3 صبية، معظمها في وسط وجنوب الصومال. وعُزيت هذه الحوادث إلى القوات المسلحة الوطنية (119)، وحركة الشباب (51)، وجماعات مسلحة مجهولة (43). وعقب انتهاء الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة الجديدة، أصدرت الحكومة بيانا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 أقرت فيه بأن قواتها المسلحة ترتكب العنف الجنسي، والتزمت بوضع نهاية لتلك الانتهاكات. وستتعاون ممثلتي الخاصة مع الحكومة من أجل معالجة هذه المسألة. 
	125 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، كانت حركة الشباب والقوات المسلحة الوطنية أيضا مسؤولتين عن 51 و 14 اعتداء على المدارس، على التوالي. وكانت حركة الشباب أيضا مسؤولة عن 11 اعتداء على المستشفيات عام 2012 في هيران (4)، وجوبا السفلى (4)، وشبيلي الوسطى (2)، وجوبا الوسطى (1). 
	126 - وتلقت فرقة العمل القطرية معلومات عن 533 1 حالة من حالات الاختطاف (458 1 صبيا و 75 بنتا) خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وقد أُبلغ عن معظم هذه الحالات في وسط وجنوب الصومال، وارتكبتها حركة الشباب (780)، والقوات المسلحة الوطنية والميليشيات المتحالفة معها (720). ففي 28 أيار/مايو 2012، على سبيل المثال، احتجزت القوات المسلحة الوطنية نحو 30 طفلا تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 17 سنة في ممر أفغوي، بمنطقة شبيلي السفلى، للاشتباه في أنهم أعضاء في حركة الشباب. وتتابع فرقة العمل القطرية هذا الحادث. ولكن، لا يزال يتعذر الوصول إلى معظم أجزاء الصومال الجنوبية والوسطى بسبب الوضع الأمني المتقلب. 
	127 - وفي عام 2012، استمر تأثر وصول المساعدات الإنسانية بسبب الاعتداءات التي استهدفت العاملين في المجال الإنساني، وحواجز الطرق، ونهب الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في جنوب الصومال. ووقع ما مجموعه 96 اعتداءا على العاملين في مجال تقديم المعونة أو على الأصول المملوكة لهم، و 27 حادث تدخل في أنشطة المعونة (عمليات تحويل وجهة المعونة أو النهب أو المصادرة أو التخريب)، و 20 حالة متصلة بمنع التنقل. 
	128 - وفي 3 تموز/يوليه 2012، وقعت الحكومة الاتحادية الانتقالية على خطة عمل لوضع نهاية لتجنيد الأطفال واستخدامهم، وعلى خطة عمل أخرى في 6 آب/أغسطس 2012 لوضع نهاية لقتل الأطفال وتشويههم. ولكن كان التقدم المحرز في تنفيذ خطتي العمل المذكورتين محدودا خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير بسبب فترة الانتخابات وتعيين الحكومة الجديدة. ومع ذلك، تعهد الرئيس بالالتزام بشدة بتنفيذ خطتي العمل كلتيهما. وأفادت الحكومة بأنها أصدرت مبادئ توجيهية صارمة تحظر تجنيد الأطفال في قواتها المسلحة الوطنية، وبأنها بصدد التخطيط لتنفيذ خطة العمل. 
	129 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، أنشأت الحكومة، مع الأمم المتحدة، لجنة تقنية مشتركة مسؤولة عن تنسيق وتنفيذ خطتي العمل. وفي 7 و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2012، عقدت فرقة العمل القطرية حلقة عمل بشأن التصديق بالاشتراك مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التشغيلية الموحدة لمعاملة وتسريح الأطفال الذين يقعون في الأسر أو يستسلمون أو ينفصلون بطريقة أخرى عن الجماعات المسلحة، والذين يجدون أنفسهم رهن الاحتجاز لدى القوات المسلحة الوطنية أو بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بعثة الاتحاد الأفريقي لتقليل الخسائر بين المدنيين، لم يُحرز إلا تقدم بطيء في تنفيذ خلية حصر الخسائر في صفوف المدنيين وتحليلها والاستجابة لها. غير أن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أدرجت تدريبا على حماية النساء والأطفال كجزء من التدريب السابق للنشر الذي يتلقاه جميع جنودها.
	جنوب السودان

	130 - خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تحققت فرقة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ في جنوب السودان من تجنيد واستخدام 252 من الصبية الذين تتراوح أعمارهم من 14 سنة إلى 17 سنة. ومن ضمن هؤلاء الأطفال، كان 106 مرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان؛ و 68 مرتبطين بالميليشيا المتحالفة مع ديفيد ياو ياو، وغابرييل تانجينيانغ، وبيتر غاديت؛ و 53 مرتبطين بالميليشيا المتحالفة مع حسن دينغ في ولاية شمال بحر الغزال؛ و 25 مرتبطين بالميليشيا المتحالفة مع الجنرال جيمس كوبرين نغاري. وجرى التعرف على أطفال مرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان في قوافل تحمي مسؤولين رفيعي المستوى، حيث كانوا يرتدون زي الجيش الشعبي لتحرير السودان، أثناء حملات التجنيد العسكري التي قام بها هذا الجيش، وفي ثكناته.
	131 - وأفادت فرقة العمل القطرية بأن 18 صبيا و 5 بنات قتلوا، و 23 صبيا و 8 بنات أصيبوا في ولايات جونقلي، والوحدة، وأعالي النيل، وغرب بحر الغزال خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفي حادثين منفصلين وقعا في عام 2012، أفيد عن مقتل طفل واحد وإصابة آخر عمره ست سنوات أثناء اشتباكات وقعت بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيا المتحالفة مع ديفيد ياو ياو في ولاية جونقلي. وإضافة إلى ذلك، أصيب أربعة أطفال في نيسان/أبريل 2012 من جراء مخلفات الحرب من المتفجرات في مدينة بانتيو، بولاية الوحدة. وتلقت أيضا فرقة العمل القطرية تقارير عن وقوع ضحايا من الأطفال نتيجة لعمليات القصف الجوي.
	132 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، حصلت فرقة العمل القطرية على معلومات عن ثماني حالات عنف جنسي تعرضت لها 12 بنتا. وأشارت المزاعم إلى مسؤولية جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان في ولايات جونقلي والوحدة وغرب بحر الغزال عن ستة من هذه الحوادث. وأفادت فرقة العمل القطرية أيضا عن اختطاف بنات لأغراض ممارسة العنف الجنسي معهن في سياق النزاع الطائفي. فقد قام رجال مسلحون من قبيلة لو نوير، على سبيل المثال، باختطاف بنت في بيبور، بولاية جونقلي، حيث أُسرت لعدة أسابيع وتعرضت للاغتصاب. وفي حادث آخر وقع في شباط/فبراير 2012، اغتصب مسلحون مجهولون يرتدون الزي العسكري بنتين في ماينديت، بولاية الوحدة.
	133 - وأفيد عن قيام الجيش الشعبي لتحرير السودان باستخدام 18 مدرسة في أغراض عسكرية، كان يجري بالفعل استخدام 13 منها في تلك الأغراض منذ عام 2011. وقد أخليت 15 مدرسة من هذه المدارس بحلول نهاية عام 2012. وأفيد عن تضرر أكثر من 000 13 طفل من جراء الاستخدام العسكري لهذه المدارس. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أغلقت مدرسة جوبا داي الثانوية في ولاية وسط الاستوائية لمدة أسبوع بعد قمع الشرطة الوطنية لجنوب السودان احتجاجات طلابية قمعا عنيفا باستخدام الذخيرة الحية.
	134 - وفي عام 2012، اختطف 129 طفلا في سياق النزاعات الطائفية ووُثِّق كون 243 طفلا آخرين في عداد المفقودين. وأعيد ما مجموعه 110 أطفال كانوا مختطفين في ولاية جونقلي خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وظلت أماكن وجود الأطفال الباقين مجهولة. وفي تموز/يوليه وآب/أغسطس 2012، زعم أن أعضاء في الجيش الشعبي لتحرير السودان قاموا باختطاف بنتين يبلغ عمراهما 10 سنوات و 13 سنة في ولاية جونقلي. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة استفسرت من الجيش الشعبي لتحرير السودان عن هاتين الحالتين، فإنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
	135 - وتلقت فرقة العمل القطرية تقارير عما لا يقل عن 197 حادثا من حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية. وقد أعاق اقتحام على مجمعات المساعدة الإنسانية بالقوة، والتحرش بالعاملين في مجال المساعدة الإنسانية والاعتداء الجسدي عليهم، قدرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني على الوصول إلى السكان المدنيين. وخلال الربع الأول من عام 2012، أفيد عن وقوع تسع حوادث عنف ضد موظفين يعملون في مجال المساعدة الإنسانية ارتكبها جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان في ولايتي وسط الاستوائية وواراب.
	136 - وفي 13 آذار/مارس 2012، شهدت ممثلتي الخاصة على توقيع الجيش الشعبي لتحرير السودان خطة عمل منقحة، كتجديد للالتزام بوقف ومنع تجنيد واستخدام الأطفال. ومنذ التوقيع على خطة العمل، أنشئت لجنة وطنية من أجل تنفيذ أحكام خطة العمل تتألف من لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لجنوب السودان، وقضاة عسكريين تابعين للجيش الشعبي لتحرير السودان، ومكتب المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، والأمم المتحدة.
	137 - وأنشئ نظام لفرز الأطفال والتبكير بتحديد هويتهم. ونتيجة لذلك، رُفض 421 صبيا و 29 بنتا حاولوا التطوع في الجيش الشعبي لتحرير السودان في عام 2012. وأصدر أيضا ذلك الجيش سلسلة من الأوامر العسكرية لإخلاء المدارس وتمكين الأمم المتحدة من الوصول دون عائق. وأتيحت لفرقة العمل القطرية إمكانية الوصول إلى 71 ثكنة للجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وبدأت أيضا الحكومة في وضع نظام للتسجيل المدني وتسجيل المواليد. ومن مجموع الأطفال الذين عُرف ارتباطهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان وجماعات الميليشيا وعددهم 252 طفلا، أطلق سراح 230 صبيا وجمع شملهم مع أسرهم وقدم لهم الدعم لإعادة إدماجهم.
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	138 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، سجلت فرقة العمل القطرية المعنية بالرصد والإبلاغ في السودان ما مجموعه 31 حالة تجنيد للأطفال واستخدامهم، تعزى 11 حالة منها إلى قوات الدفاع الشعبي؛ و 4 حالات إلى الشرطة الاحتياطية المركزية؛ و 3 حالات إلى حركة العدل والمساواة؛ وحالتان إلى القوات المسلحة السودانية؛ و 11 حالة إلى جماعات مسلحة لم يتسن تحديد هويتها. واختطفت حركة العدل والمساواة ثلاثة صبية تتراوح أعمارهم من 14 إلى 17 سنة لأغراض تجنيدهم في شمال دارفور، لكنهم تمكنوا من الفرار واحتجزتهم القوات المسلحة السودانية بعد ذلك قبل أن تطلق سراحهم ويلتحقوا بأسرهم.
	139 - وفي عام 2012، قتل 62 طفلا (44 صبياً و 18 بنتاً) وأصيب 57 طفلا (42 صبيا و 15 بنتا) أثناء العمليات الحربية في دارفور. ومن هؤلاء الأطفال، قتل 27 طفلا من جراء الرصاص الطائش أثناء الاشتباكات التي وقعت بين جماعات مسلحة لم يتسن تحديد هويتها؛ وقتل 26 طفلا أثناء غارات جوية شنتها القوات المسلحة السودانية؛ ووقع 9 أطفال ضحايا لذخائر غير منفجرة. وتعزى الزيادة في وقوع ضحايا من الأطفال - 119 طفلا في عام 2012 مقارنة بما يبلغ 71 طفلا في عام 2011 - إلى تصاعد العنف بين قوات الحكومة والجماعات المسلحة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وكذلك الاقتتال بين المجموعات الإثنية في مختلف مناطق دارفور.
	140 - وأفادت فرقة العمل القطرية عن 36 حالة اغتصاب لبنات تتراوح أعمارهن من 5 سنوات إلى 17 سنة في عام 2012. وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، عزيت عدة حوادث اغتصاب موثقة إلى قوات الحكومة، ومن بينها القوات المسلحة السودانية، والشرطة الاحتياطية المركزية، وقوات الدفاع الشعبي، وقوات الشرطة، وقوات مخابرات الحدود. وكان في صفوف الجناة أيضا رجال مسلحون لم يتسن تحديد هويتهم. ولا تعكس هذه الأرقام النطاق الفعلي للعنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال في دارفور، إذ ظل الوصول إلى بعض المناطق محدودا.
	141 - وفي عام 2012، ظل فرض القيود على حركة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لأسباب أمنية يؤثر على إيصال المساعدة إلى الأطفال. فقد أثر تقييد الحركة على الطريق من الفاشر إلى الضعين، على سبيل المثال، تأثيرا كبيرا على المعونة الإنسانية. وفي أربع مناسبات منفصلة، أعاق رفض منح إذن لجهات فاعلة في المجال الإنساني للوصول إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة الحكومة تقديم المساعدة الإنسانية إلى الأطفال.
	142 - وكان من بين التطورات التي حدثت في الفترة المشمولة بهذا التقرير قيام حركة العدل والمساواة في كانون الثاني/يناير 2012 بتعيين منسق للعمل مع فرقة العمل القطرية فيما يتعلق بالشواغل ذات الصلة بحماية الأطفال. وبعد إجراء المزيد من المشاورات، أصدرت حركة العدل والمساواة في 11 أيلول/سبتمبر 2012 أمرا قياديا حظرت فيه تجنيد الأطفال واستخدامهم، وفي 25 أيلول/سبتمبر 2012، قدمت الحركة إلى الأمم المتحدة التزاما بإطلاق سراح الأطفال وتقديم تقرير عن التقدم المحرز. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أصدر أيضا جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد أمرا قياديا حظر فيه تجنيد الأطفال واستخدامهم. وقدم جيش تحرير السودان/القيادة التاريخية تقريرين مرحليين حدد فيهما الخطوات المتخذة في سبيل إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم. وعلى الرغم من أنه كانت هناك ادعاءات بشأن قيام جيش تحرير السودان/القيادة التاريخية بتجنيد الأطفال واستخدامهم خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يتسن التثبت من هذه الادعاءات. وحُذف جيش تحرير السودان/الإرادة الحرة، وحركة العدل والمساواة/جناح السلام، وجيش تحرير السودان/جناح السلام من مرفقات هذا التقرير، نظرا لعدم توافر أي معلومات عن تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب هذه الجماعات في عام 2012، ولأن هذه الجماعات لم تكن نشطة عسكريا.
	143 - وأبلغت حكومة السودان فرقة العمل القطرية أن وزارة الدفاع أعطت موافقتها على وضع خطة عمل لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال وأن هذا سينطبق أيضا على الجماعات الأخرى التابعة للقوات المسلحة، بما فيها قوات الدفاع الشعبي. وأعيد تأكيد هذا الالتزام لبعثة الأمم المتحدة التقنية التي زارت السودان في نيسان/أبريل 2013.
	144 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، أنشأت حكومة السودان لجنة وطنية لحقوق الإنسان لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والتحقيق فيها، وأنشأ مفوض الشرطة آلية التنسيق الوطنية لوحدات حماية الأسرة والطفل. وبذلت أيضا شرطة السودان ووحدات حماية الأسرة والطفل التابعة لها جهودا للتحقيق في حالات الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، وهي عملية أدت إلى إلقاء القبض على عدد من الجناة المزعومين. ففي 18 تموز/يوليه 2012، على سبيل المثال، حكمت محكمة زالنجي في وسط دارفور على جندي من القوات المسلحة السودانية بالسجن لمدة 20 عاما لاغتصابه طفلة عمرها ثماني سنوات.
	145 - وقدمت في عام 2011 قائمة تضم 120 من الأطفال الذين أطلق سراحهم جيش تحرير السودان/القيادة التاريخية إلى لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للسودان، وإلى الأمم المتحدة. وبدأت عملية تسجيل هؤلاء الأطفال في كانون الثاني/يناير 2013. وإضافة إلى ذلك، قدمت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور التدريب المتعلق بحقوق الطفل وحماية الطفل إلى 118 من القادة والمقاتلين التابعين لحركة التحرير والعدالة في الفاشر ونيالا.
	المناطق الثلاث (جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق ومنطقة أبيي)

	146- خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أفيد عن تجنيد واستخدام 125 صبيا تتراوح أعمارهم من 11 إلى 17 سنة من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة في جنوب كردفان (31)، وولاية النيل الأزرق (46)، ومنطقة أبيي (48). ومن ضمن هؤلاء الأطفال، أفيد عن تجنيد 65 طفلا من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال؛ و 12 طفلا من قِبل قوات الدفاع الشعبي؛ و 48 طفلا من قبل الجيش الشعبي لتحرير السودان. وإضافة إلى ذلك، ظلت الأمم المتحدة تتلقى ادعاءات بقيام الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بتجنيد واستخدام الأطفال في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة. ولكن ظل من المتعذر التحقق من هذه الادعاءات بسبب القيود المفروضة على إمكانية الوصول.
	147 - وفي عام 2012، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن قتل 31 طفلا في كادقلي وطفل واحد جنوب كردفان/أبيي. وفي ذلك الصدد، أسفرت تسع عمليات قصف جوي وقصف أرضي عن قتل عشرة صبية وعشر بنات، لا تتجاوز أعمار بعضهم شهراً واحداً. وعزيت ستة حوادث انطوت على قتل 15 طفلا إلى القوات المسلحة السودانية، في حين عزيت ثلاثة حوادث أخرى إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. وأدت الذخائر غير المنفجرة إلى قتل ثلاثة صبية وتشويه صبي واحد. وأفيد عن إصابة ثلاثة وأربعين طفلا في جنوب كردفان (42) وأبيي (1): 41 منهم نتيجة لعمليات القصف الجوي والقصف البري من جانب القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال؛ وواحد نتيجة للنيران المتقاطعة؛ وطفل واحد نتيجة للذخائر غير المنفجرة.
	148 - وعلى الرغم من أن حكومة السودان أتاحت إمكانية محدودة لوصول الموظفين الوطنيين التابعين للأمم المتحدة إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة كي يقدموا المساعدات الإنسانية، كانت حركة الموظفين الدوليين خارج عاصمة جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق مقيدة. ولم يكن من الممكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في المناطق التي استولت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال. وواصلت حكومة السودان فرض القيود على إمكانية وصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي لا تسيطر عليها في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان. وكان التحقق من التقارير عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أمرا مستحيلا في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة.
	149 - وفي عملية تحقق مع لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للسودان، دعمت الأمم المتحدة تسجيل 18 طفلا كانوا مرتبطين سابقا بجماعات مسلحة، حيث جُمع شملهم مع أسرهم وتلقوا دعما لإعادة إدماجهم. وفّر 42 طفلا آخرون من معسكر تابع للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال وجرى تسجيلهم في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ولاية النيل الأزرق. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، التزمت الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال بالدخول في حوار مع الأمم المتحدة لمعالجة وجود أطفال ضمن صفوفها.
	الجمهورية العربية السورية

	150 - دخل النزاع السوري عامه الثالث. وقد تدهورت حالة الأطفال في جميع مجالات الاهتمام. وكان هناك عدة آلاف من الأطفال بين من قُتلوا حتى الآن الذين يقدر عددهم بما يتجاوز 000 70 شخص. فقد قُتل أطفال كثيرون أو أصيبوا بإصابات خطيرة في أعمال القصف والقتال، بينما شهد آلاف آخرون أفرادا من أسرهم يقتلون أو يصابون أو نجوا من القصف الأرضي وإطلاق القذائف والقصف الجوي الشديد لمنازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم، مما أدى إلى تعرضهم لكرب نفسي حاد. وشهدت أيضا الفترة المشمولة بهذا التوتر ارتفاعا شديدا في حالات قيام جماعات مسلحة باستخدام أساليب الإرهاب، مثل تفجير السيارات المفخخة وغيرها من القنابل، في المناطق المدنية، بما في ذلك قرب المدارس، وارتباط أطفال بجماعات مسلحة.
	151 - وظل الأطفال في الجمهورية العربية السورية يقتلون ويجرحون ويشوهون من جراء المدفعية الثقيلة، والغارات الجوية، والنيران المتقاطعة، ومخلفات الحرب من المتفجرات كنتيجة مباشرة للنزاع في حوادث وقعت في عدة مدن، منها دمشق وحمص ودرعا وحلب. وتضرر أيضا الأطفال اللاجئون الموجودون داخل الجمهورية العربية السورية تضرراً مباشراً. فقد قُتل الأطفال الفلسطينيون وغيرهم من الأطفال اللاجئين أو أصيبوا أو أُجبروا على الفرار من ديارهم والعيش في حالة عوز في المآوي المقامة للأشخاص المشردين داخليا. وسادت الهجمات وعمليات القصف الجوية التي تقوم بها الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر وغيره من جماعات المعارضة. وواصلت قوات الحكومة وميليشيا الشبيحة المتحالفة معها عمليات التوغل في المناطق المتنازع على السيطرة عليها. وفي 25 أيار/ مايو 2012، في قرية الحولة، محافظة حمص، أفيد عن قيام جنود الحكومة والشبيحة بدخول القرية وقتل 100 مدني، منهم 41 طفلا على الأقل. وأفيد عن قيام قوات الحكومة في تموز/ يوليه 2012 بقصف المدرسة المحلية التي لجأ إليها الناس، مما أسفر عن قتل طفلين.
	152 - وأسفر استخدام الأسلحة الثقيلة إلى جانب الاستخدام المزعوم للذخائر العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان عن وقوع ضحايا من الأطفال والمدنيين الآخرين. وفي قرية بالقرب من مدينة الرقة في شمال سوريا، زعم ناجون أن العشرات من الذخائر العنقودية أُسقطت على منازلهم على مدى عدة أيام في آذار/مارس 2013. وروى أحد الشهود أنه رأى صبيين يبلغان من العمر 9 سنوات و 13 سنة أصيبا بجراح وفقدا أيديهما وأطرافهما عندما التقطا قنابل عنقودية صغيرة غير منفجرة. ووردت تقارير أخرى عن استخدام الذخائر العنقودية في مدينتي حماة والرستن وبلدة موحسن وكذلك في حلب وإدلب. وعلى الرغم مما يزعم عن أن قوات الحكومة كانت مسؤولة عن معظم هذه الخسائر البشرية، أفيد أيضا بأن جماعات المعارضة حصلت على أسلحة ثقيلة واستخدمتها ضد السكان المدنيين.
	153 - وتلقت الأمم المتحدة تقارير أيضا عن استخدام جماعات مسلحة تابعة للمعارضة أساليب الإرهاب، مثل تفجير السيارات المفخخة وغيرها من القنابل، بالقرب من المدارس وفي الأماكن العامة، مما أسفر عن موت وجرح أطفال ومدنيين آخرين. ولم يكن من الممكن عزو المسؤولية عن حوادث محددة أدت إلى وقوع ضحايا من الأطفال، وذلك بسبب طبيعة الهيكل العملياتي لجماعات المعارضة المسلحة في الجمهورية العربية السورية، وعدم إمكانية وصول الأمم المتحدة لإجراء التحقيقات.
	154 - وظل احتجاز الأطفال وتعذيبهم وإساءة معاملتهم لارتباطهم المزعوم بالمعارضة يشكل اتجاها مثيرا للقلق. وفي ذلك الصدد، كان هناك عدد من الروايات عن ارتكاب قوات الحكومة العنف الجنسي ضد الصبية للحصول على معلومات أو اعتراف منهم، وذلك إلى حد كبير ولكن ليس حصريا من قبل أفراد من المخابرات التابعة للدولة والقوات المسلحة السورية. وتعرض الأطفال المحتجزون، وهم إلى حد كبير صبية قد لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة، لأساليب تعذيب تماثل أو تطابق الأساليب المستخدمة مع البالغين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصدمة الكهربائية، وعمليات الضرب، والإبقاء في أوضاع مجهدة، والتهديدات، وأفعال التعذيب الجنسي. فعلى سبيل المثال، أفاد صبي عمره 16 عاما من كفر نبل في محافظة إدلب بأنه شهد اعتداء جنسيا على صديقه البالغ من العمر 14 عاما وقتله أثناء الاحتجاز. ووفقا لأقوال شهود، ظل عدد من هؤلاء الأطفال محتجزين كفدية للآباء وغيرهم من الأقارب المرتبطين بمقاتلي المعارضة لإجبارهم على تسليم أنفسهم إلى سلطات الدولة.
	155 - ووردت معلومات تفيد بأن القوات المسلحة السورية استخدمت الأطفال كدروع بشرية. وفي حادث واحد في أيار/مايو 2012، في بلدة السفيرة بمحافظة حلب، أفيد عن قيام القوات المسلحة السورية بالإغارة على المدرسة الابتدائية المحلية وأخذ 30 صبيا و 25 بنتا تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 13 سنة كرهائن، وجعلهم يمشون أمام قواتها كي يخرجوا وحدة محلية تابعة للجيش السوري الحر، كانت قد استولت على البلدة مؤخرا، من مخابئها. وكان هناك أيضا عدد من الادعاءات المتعلقة بقيام الشبيحة باستخدام أطفال تتراوح أعمارهم من 15 إلى 17 سنة في عمليات التوغل في القرى في محافظة حماة في كانون الثاني/يناير 2013.
	156 - وتلقت الأمم المتحدة عددا متزايدا من التقارير عن قيام جماعات المعارضة المسلحة، مثل الجيش السوري الحر، باستخدام الأطفال. ويتبين من الروايات الواردة أن ارتباط الأطفال بالجيش السوري الحر يعزى في كثير من الأحيان إلى قيام أحد الأقارب الأكبر سنا بتسهيل التجنيد أو يرجع في حالات إلى فقدان الطفل جميع أفراد أسرته. ويعزى هذا الارتباط أيضا إلى عدم وجود سلطة مركزية للتجنيد في صفوف الجيش السوري الحر، وإلى أن قوات كثيرة تقوم على أساس قبلي أو قروي. ونتيجة لذلك، استُخدم أطفال تتراوح أعمارهم في المتوسط من 15 سنة إلى 17 سنة في أدوار القتال والدعم على حد سواء، من قبيل حمل الطعام والمياه وتعبئة الطلقات في الخراطيش. وذكر مقاتل سابق تابع للجيش السوري الحر من قرية كفر زيتا للأمم المتحدة أن أطفالا تبلغ أعمارهم 14 سنة تقريبا كانوا يستخدمون إلى حد كبير لتعبئة الطلقات، وإيصال الأطعمة، وإجلاء الجرحى. وأفاد موظفون طبيون بأنهم عالجوا صبية تبلغ أعمارهم 16 و 17 سنة جرحوا أثناء القتال وكانوا مرتبطين بالجيش السوري الحر. فعلى سبيل المثال، روى صبي عمره 16 سنة كان يتلقى علاجا طبيا من جراح أصيب بها في حي صلاح الدين في حلب أنه قضى ثلاثة أشهر مع وحدة تابعة للجيش السوري الحر. وكان الصبي قد أصيب أثناء القتال ضد قوات الحكومة في الأسبوع الأول من آذار/ مارس 2013. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن ثمة روايات ذكرت أن بعض الوحدات التابعة للجيش السوري الحر، بما في ذلك في مدينة دير الزور، رفضت أطفالا تقدموا منها للانضمام إليها أو أطلقت سراح أطفال مرتبطين بها عندما طلبت أسرهم ذلك. 
	157 - وتلقت الأمم المتحدة معلومات تشير إلى أن الحكومة استهدفت مدارس ومستشفيات. ووردت أيضا تقارير عن قيام جماعات المعارضة المسلحة باستخدام المدارس وتعريضها للأضرار. وأفيد بأن ما مجموعه 167 من العاملين في مجال التعليم، منهم 69 مدرسا، قتلوا حتى نهاية شباط/فبراير 2013، وأفيد بأن 445 2 مدرسة تعرّضت إلى أضرار، في حين تُستخدم نحو 000 2 مدرسة كملاجئ للمشردين داخليا. وفي بعض المناطق، لم يذهب الأطفال إلى المدارس لمدة تجاوزت 18 شهرا. وتضرر الأطفال الفلسطينيون المقيمون في مخيمات اللاجئين في الجمهورية العربية السورية بنفس القدر من جراء النزاع. وعلى وجه الخصوص تأثر النظام التعليمي تأثرا شديدا. فحتى نيسان/ أبريل 2013، كانت 69 مدرسة من أصل 118 مدرسة تابعة للأونروا قد أغلقت أبوابها، بحيث لم يكن منتظما في الدراسة سوى 700 23 طفل من أصل التلاميذ المسجلين الذين يتجاوز مجموعهم 000 67. 
	158 - وأشارت التقارير إلى أن قوات الحكومة ظلت تلقي القنابل على المدارس وتقصفها وتقوم بالإغارة عليها. ومن الناحية الأخرى، كان عدد من أطراف النزاع مسؤولا عن استخدام المدارس في أغراض عسكرية. وهناك حالات عدة لدخول قوات الحكومة المدارس واستخدامها لها إما كقاعدة مؤقتة أو كمرفق احتجاز. ويُزعم أن الجيش السوري الحر استخدم المدارس في عدد من المناطق كقواعد، ومستشفيات مرتجلة، وفي بعض الحالات كمخازن للذخائر ومراكز احتجاز. وفي إحدى الحالات، استخدمت عناصر الجيش السوري الحر في قرية كفر زيتا بمحافظة إدلب غرفتي دراسة في مدرسة الشهيد وحيد اليوسف الثانوية كثكنتين لعدد من الأيام بينما كان الطلاب يحضرون الدروس.
	159 - وتلقت الأمم المتحدة معلومات أخرى تفيد بأن المستشفيات والمستشفيات المرتجلة تعرضت للقصف، وأن قوات الحكومة استهدفتها على وجه التحديد في بعض الحالات، لأنها كانت تؤوي عناصر من الجيش السوري الحر كانوا جرحى فيما يزعم. ووردت أيضا تقارير عن دخول قوات الحكومة المستشفيات وإلقائها القبض على شباب وصبية يشتبه في تعاطفهم مع الجيش السوري الحر. وفي إحدى الحالات، ذكر شهود عيان أن رجالا وصبية كانوا يسعون إلى التماس المساعدة في مستشفى الكندي الحكومي في حلب قد أُلقي القبض عليهم بسبب ارتباطهم بالمعارضة قبل دخولهم إلى المستشفى. ويوجد أيضا في المستشفى موقع قناص تابع للحكومة. وجرى أيضا توثيق اعتداءات أو تهديدات بشن اعتداءات على عاملين في المجال الطبي، وكذلك أعمال انتقامية بسبب تقديم المساعدة الطبية للمشتبه في وجود روابط لهم مع المعارضة. 
	160 - وكما ورد في تقريري عن العنف الجنسي في حالات النزاع (A/67/792-S/2013/149)، تلقى مراقبو الأمم المتحدة ادعاءات يمكن الركون إلى صحتها عن العنف الجنسي ضد النساء والبنات، ولا سيما أثناء الغارات التي قام بها الجيش السوري في حمص ومناطق أخرى، وأيضا في مرافق الاحتجاز أو في نقاط التفتيش. وتشعر أيضا الأمم المتحدة بالقلق إزاء الادعاءات بقيام جماعات المعارضة المسلحة باختطاف واغتصاب النساء والبنات في المدن والقرى والأحياء التي ينظر إليها على أنها موالية للحكومة.
	161 - وأوجد أيضا النزاع بيئة أصبح فيها من الصعب للغاية الوصول إلى السكان المتضررين لأغراض إنسانية. وظلت الرعاية الطبية غير كافية في المناطق المتنازع عليها، ولم يستطع الكثير من الأطفال الصمود للشفاء من جراحهم وذلك بسبب الافتقار إلى العناية المناسبة والمقدمة في الوقت المناسب. وأخيرا، ظل أيضا القتال يجبر السكان على مغادرة منازلهم، بحيث تشير أحدث أرقام الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة و 4.25 ملايين من المشردين داخليا داخل سوريا، نصفهم من الأطفال.
	162 - وقد دعت حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلتي الخاصة إلى أن تقيم بنفسها تأثير النزاع على الأطفال، ومناقشة تعزيز رصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في الجمهورية العربية السورية، وتحسين الدعوة إلى حماية الأطفال. والتقت الممثلة الخاصة، خلال زيارتها، مع الوزراء المعنيين، وفريق الأمم المتحدة القطري، وأعضاء في المجتمع المدني، ومشردين داخليا، وأطفال. وفي هذا الصدد، أرحب بالتزام الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وبإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات معنية بالأطفال المتضررين من النزاع. وأبلغت أيضا الحكومة ممثلتي الخاصة بأنها ستتخذ تدابير لضمان تقديم التعليم للأطفال المشردين وإعادة بناء المرافق المدرسية التي دمرت أو أصيبت بأضرار. وتمكنت أيضا ممثلتي الخاصة من التواصل مع قادة الجيش السوري الحر في حمص وريف دمشق فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن احترام القانون الإنساني الدولي ومنع ارتباط الأطفال بالقوات التابعة لهم. وإضافة إلى ذلك، يشجعني أن ممثلتي الخاصة تلقت رسالة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تفيد بالتزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل وقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.
	اليمن

	163 - أدى توقيع الاتفاق الانتقالي في اليمن، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وبدء عملية الانتقال السياسي في شباط/فبراير 2012، إلى تناقص الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. غير أن الأعمال الحربية بين الحكومة وجماعة أنصار الشريعة/تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وآثارها على السكان المدنيين ظلت مدعاة قلق وأسفرت عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
	164 - وفي عام 2012، تحققت الأمم المتحدة من 53 تقريرا عن تجنيد واستخدام أطفال تتراوح أعمارهم من 13 سنة إلى 17 سنة. ومن ضمن هؤلاء الأطفال، جرى تجنيد 25 صبيا من قبل القوات المسلحة اليمنية، بما فيها الحرس الجمهوري، والفرقة المدرعة الأولى المدمجة حديثا، والشرطة العسكرية، وقوات الأمن المركزية(). وجرى تجنيد العديد من الأطفال في صفوف القوات المسلحة اليمنية من خلال ’’سماسرة ‘‘، من قبيل ضباط عسكريين، وأفراد من الأسرة، وشيوخ محليين، قدموا المزيد من التسهيلات لتجنيد أولئك الأطفال من خلال تقديمهم وثائق وشهادات ميلاد مزورة. وأفاد بعض الأطفال عن خوفهم من الانتقام إذا عُرف أنهم انضموا إلى القوات المسلحة اليمنية بوثائق مزيفة. وكثيرا ما كان الأطفال يتلقون مرتبا أو ’’أجرا‘‘ شهريا من الوحدة التي جندتهم.
	165 - وظلت الأمم المتحدة تواجه تحديات فيما يتعلق برصد الانتهاكات المرتكبة على يد جماعة الحوثيين المسلحة التي تعمل في محافظة صعدة. ولم يتسن التحقق من تقارير عن تجنيد واستخدام أطفال وذلك بسبب القيود الأمنية. غير أن الأمم المتحدة تمكنت من التحقق من استخدام ثلاثة صبية من قبل الحوثيين في محافظة حجة، كانوا مسلحين، ويعملون في نقاط تفتيش، أو ’’يحرسون‘‘ المراكز الصحية. وفيما يتعلق بارتباط الأطفال بالميليشيا الموالية للحكومة، وثقت الأمم المتحدة حالة ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 13 و 16 و 17 سنة على التوالي قامت لجنة المقاومة الشعبية بتجنيدهم واستخدامهم في نقاط التفتيش في محافظة أبين. وبدا أن قيام جماعة أنصار الشريعة بتجنيد واستخدام الأطفال قد ازداد خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. ومن بين الأطفال التسعة عشر الذين جرى التحقق من ارتباطهم بجماعة أنصار الشريعة، قُتل صبيّان وأصيب ثلاثة أثناء القتال، ويعتقد أن الآخرين لا يزالون مع الجماعة.
	166 - وفي عام 2012، أفيد عن قتل 50 طفلا على الأقل (45 صبيا و 5 بنات) وتشويه 165 طفلا (140 صبيا و 25 بنتا). وكان الكثير من الخسائر في صفوف الأطفال يتعلق بالألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة، ومخلفات الحرب من المتفجرات. وفي حين أن الجناة ظلوا مجهولين في معظم الحوادث، يعزى بعض من الحوادث إلى القوات المسلحة اليمنية وجماعة أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأفيد عن خمس عمليات قصف جوي نفذتها طائرات بلا طيار يزعم أنها استهدفت تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة في محافظات أبين وشبوة والبيضاء، وأسفرت عن قتل صبيين وتشويه ستة صبية وبنت واحدة. وفي حادث من هذا القبيل، قتل صبي يبلغ عمره 16 سنة من جراء هجوم بطائرة بلا طيار زعم أنه كان يستهدف قائدا في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. كذلك قُتل 14 صبيا، وشوه 51 صبيا و 10 بنات بسبب الألغام الأرضية أو الذخائر غير المنفجرة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وأسفرت هجمات بأجهزة متفجرة مرتجلة عن قتل 11 صبيا، وتشويه 16 صبيا وبنت واحدة. وقُتل طفلان عند تنفيذ هجوم انتحاري.
	167 - ويتمثل مصدر قلق جديد فيما يتعلق بجماعة أنصار الشريعة في الإيذاء الجنسي للأطفال المرتبطين بهذه الجماعة. فقد وثقت الأمم المتحدة تعرض ثلاثة صبية جندتهم جماعة أنصار الشريعة للعنف الجنسي. وتحققت الأمم المتحدة كذلك من 7 حالات زواج قسري لبنات تتراوح أعمارهن من 13 سنة إلى 17 سنة في محافظة أبين من أعضاء في جماعة أنصار الشريعة. وفي حالتين من تلك الحالات، قُدمت بنتان عمراهما 15 و 17 سنة على سبيل ’’الهدية‘‘ من قبل أشقائهما إلى قادة جماعة أنصار الشريعة في مقابل السماح لهم بالانضمام إلى الجماعة. ويرجح أن الإبلاغ عن عدد الزيجات بالإكراه منقوص بسبب الوصم والخوف من الانتقام.
	168 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن 165 اعتداءً على المدارس، وقع معظمها في محافظات صنعاء وأبين. وكانت جماعة أنصار الشريعة، والفرقة المدرعة الأولى، والحوثيون مسؤولين عن هذه الحوادث. وفي 61 حالة، جرى تهديد أو تخويف مدرسين وتلاميذ. وفي 57 حالة أخرى، تعرضت مدارس لأضرار مادية نتيجة لعمليات القصف الأرضي والقصف الجوي واستخدام الأجهزة المتفجرة المرتجلة. ووقعت هذه الاعتداءات أساسا خلال اشتباكات بين الحرس الجمهوري والجماعات القبلية المسلحة، وكذلك في أعمال حربية بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الشريعة. وألحق أيضا مؤيدو جماعة أنصار الشريعة أضرارا بالمدارس ودمروا كتبا مدرسية في محاولة للحيلولة دون إعادة فتح المدارس. وإضافة إلى ذلك، قامت الفرقة المدرعة الأولى بنهب مكان صديق للأطفال تدعمه الأمم المتحدة ويقدم المساعدة النفسية - الاجتماعية للأطفال في مدينة صنعاء. وشمل 36 حادثا إضافيا الاستخدام العسكري للمدارس بغرض تخزين الأسلحة، وهو ما أدى أحيانا إلى إغلاق المدارس.
	169 - وقد أفيد عن وقوع 11 اعتداءً على المستشفيات في حجة وعدن. وفي حجة، كان الحوثيون مسؤولين عن تسع حالات تخويف عاملين في القطاع الصحي وثماني حالات استخدام عسكري للمرافق الطبية، وهو ما أدى إلى إغلاق مراكز صحية تضرر من جرائه 000 5 طفل. وكانت قوات الأمن المركزي مسؤولة عن حالتين في عدن قامت فيهما باقتحام مستشفيات بحثا عن مرضى وألحقت أضرارا بالمرافق الطبية.
	170 - وتلقت الأمم المتحدة تقارير عن 33 حالة منع إيصال المساعدات الإنسانية تضرر منها أطفال. وشمل ذلك 16 حالة اختطاف مركبات تابعة للأمم المتحدة أو تابعة لمنظمات غير حكومية؛ واختطاف 16 موظفا في مجال المساعدة الإنسانية؛ و 5 حالات تهديد عاملين في مجال المساعدة الإنسانية أو إلقاء القبض عليهم؛ واعتداءات جسدية على عاملين في مجال المساعدة الإنسانية ومجمعاتهم.
	171 - وأحرز تقدم ملموس في الحوار مع الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطط عمل من أجل وقف ومنع الانتهاكات ضد الأطفال. وفي 18 نيسان/أبريل 2012، وجه وزير الداخلية رسالة إلى الشرطة وغيرها من السلطات المختصة أوعز لها فيها بالتنفيذ الكامل لقانون هيئة الشرطة رقم 15 (2000)، الذي حدد سن 18 عاما كحد أدنى للتجنيد، وبإطلاق سراح أي أطفال موجودين في صفوف قوات الأمن الحكومية. واجتمعت ممثلتي الخاصة، أثناء زيارة رسمية قامت بها إلى اليمن في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، مع الرئيس وغيره من كبار مسؤولي الحكومة، وكذلك قيادة الحوثيين والفرقة المدرعة الأولى. والتزمت حكومة اليمن خلال تلك الزيارة بوضع خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم. ووافقت أيضا قيادة الحوثيين على الدخول في حوار مع الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وأصدر الرئيس خلال الزيارة مرسوما يحظر تجنيد الأطفال القاصرين، وأنشأ بعد الزيارة مباشرة لجنة مشتركة بين الوزارات لتقوم بدور التنسيق فيما يتعلق بوضع خطة عمل.
	باء - الحالات غير المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن أو الحالات الأخرى
	كولومبيا

	172 - في عام 2012، استمرت الأعمال الحربية بين القوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الثوري الشعبي، وجيش التحرير الوطني، والجيش الوطني الكولومبي. غير أن محادثات السلام بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية - الجيش الثوري الشعبي بدأت في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في أوسلو. 
	173 - لقد جرى في عام 2012 توثيق تجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق واسع وبطريقة ممنهجة من قِبل جماعات مسلحة غير حكومية. وأبلغت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ عن نحو 300 حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم في كولومبيا في 23 من مجموع محافظات البالغ عددها 32 وفي بوغوتا، وإن كان مدى ذلك ونطاقه بالكامل يظلان غير معروفين. وخلال عام 2012، قام المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة بتوثيق حالات شملت 188 طفلا انفصلوا عن القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، و 37 طفلا انفصلوا عن جيش التحرير الوطني، و 34 طفلا انفصلوا عن الجماعات المسلحة التي برزت في أعقاب تسريح قوات الدفاع الذاتي الموحدة الكولومبية، وأربعة أطفال انفصلوا عن جيش التحرير الشعبي.
	174 - وواصل كل من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي وجيش التحرير الوطني تجنيد الأطفال واستخدامهم. وفي شباط/فبراير 2012، عثر في ميتا على طفلة في العاشرة وعلى طفل في الثانية عشرة يرتدي كل منهما بزة عسكرية للقوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي وذلك أثناء هجوم شنَّه الجيش الكولومبي. وتحققت فرقة العمل القطرية أيضا من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية التي برزت عقب تسريح أفراد قوات الدفاع الذاتي الموحَّدة لكولومبيا. ففي آذار/مارس 2012، على سبيل المثال، عُرض على صبي في السادسة عشرة من عمره مال لينضم إلى الجيش الثوري الشعبي الكولومبي المناهض للشيوعية في ميتا. وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 2012، أبلغ عن قيام القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي، والجيش الثوري الشعبي الكولومبي المناهض للشيوعية، وجماعات النسور السود، ولوس راستروخوس، ولوس أورابينيوس، بالتهديد بتجنيد الأطفال في مقاطعات أنتيوكيا وكوردوبا وغوابياري وميتا. وفي غوابياري، أجبر سبعة صبية تتراوح أعمارهم من 14 عاما إلى 18 عاما على النـزوح تحت وطأة التهديدات بتجنيدهم.
	175 - وقتل أطفال أيضا وتعرَّضوا للتشويه أثناء الهجمات التي شنتها جماعات مسلحة غير حكومية أو في تبادل لإطلاق النار بين جماعات مسلحة غير حكومية أو بين هذه الجماعات وقوات الأمن الكولومبية. فعلى سبيل المثال، في آذار/مارس 2012، قتل في ميتا أربعة صبية وأربع بنات تتراوح أعمارهم من 14 عاما إلى 16 عاما في تبادل لإطلاق النار حدث عندما شنَّ الجيش الكولومبي هجوما على القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، لقيت بنت في الثالثة عشرة مصرعها وأصيبت طفلة أخرى بجراح في كاوكا على يد الجيش أثناء هجوم ضد أعضاء مزعومين في القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي. وخلال عام 2012، أصيب 52 طفلا على الأقل بجراح (32 طفلا و 20 طفلة) وقُتل 13 طفلا (12 صبيا وبنت واحدة) نتيجة لألغام مضادة للأفراد أو نتيجة للمخلفات الحربية المتفجرة.
	176 - واستمر تعرض البنات للعنف الجنسي الذي يعزى إلى أفراد الجماعات المسلحة غير الحكومية، ولئن كان لا يبلغ عن هذه الحالات كما يجب. وغالبا ما ترغم بنات مرتبطات بجماعات مسلحة غير حكومية على إقامة علاقات جنسية مع أشخاص بالغين ويقال إنهن يرغمن على الإجهاض إذا ما حملن. وفي آذار/مارس 2012، اغتصبت بنت في السادسة عشرة من عمرها عدة مرات في نارينيو على يد أفراد ملثمين ينتمون إلى جماعة مسلحة غير حكومية لم يتسن تحديد هويتها. وفي تموز/يوليه 2012، اغتصبت بنت في الحادية عشرة في بالي ديل كاوكا على يد أحد أفراد القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي. وتقترف ما تسمى العصابات الإجرامية (”باكريم“) نسبة كبيرة من العنف الجنسي. وبما أن الحكومة لا تعترف بهذه الجماعات المسلحة غير الحكومية التي برزت بعد عملية التسريح باعتبارها جهات فاعلة في النزاع المسلح، واجه ضحايا العنف الجنسي الذي تمارسه تلك الجهات الفاعلة عقبات كبيرة للحصول على استحقاقات بموجب قانون تعويض الضحايا (القانون رقم 1448 الصادر عام 2011). ووردت أيضا تقارير عن حالات عنف جنسي ضد الأطفال مارسه أفراد قوات الأمن الكولومبية. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2012، أفيد أن أفرادا من الجيش اعتدوا جنسيا في نارينيو على ما لا يقل عن 11 بنتا، ينحدر معظمهن من أصول عرقية أفريقية - كولومبية، من بينهن طفلة في الثامنة من العمر.
	177 - وظلت الجماعات المسلحة غير الحكومية تستهدف المعلمين والتلاميذ وتوجه لهم التهديدات بسبب منعهم تجنيد الأطفال. فعلى سبيل المثال، أجبر ثلاثة معلمين ومدير مدرسة في أراوكا على النزوح في أيلول/سبتمبر 2012 إثر تلقيهم تهديدات من جماعة مسلحة لم يتسن تحديد هويتها. وأُبلغ عن استخدام الجيش للمدارس في أغراض عسكرية في عدة مقاطعات. وفي تموز/يوليه 2012، استخدم الجيش مدرسة في أغراض عسكرية في إطار مكافحة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي في كاوكا. وقد تعرضت البنية التحتية لهذه المدرسة لأضرار وعثر بجوارها على ذخائر غير منفجرة.
	178 - ومع أن كولومبيا، بوصفها من الدول الموقِّعة على اتفاقية حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وتكديسها وإنتاجها ونقلها وتدمير تلك الألغام، قد بذلت جهودا كبيرة في مجال إزالة الألغام الأرضية، ظل التلوث بالألغام الأرضية، والذخائر غير المنفجرة، والأجهرة المتفجرة المرتجلة، يقيد التنقل ويعقّد تسليم المعونة في عدة مقاطعات، من بينها كاوكا، ونارينيو، ونورتي سانتاندير، وبوتومايو. ففي بوتومايو على سبيل المثال، تسببت الألغام الأرضية التي زرعتها القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي في تقييد حركة مئات المدنيين، وحالت دون تسليم المعونة في الوقت المحدد إلى ما يقدر بما يبلغ 000 1 أسرة من الأسر المتضررة بسبب الفيضانات. وأفيد أيضا عن القيود التي فرضها كل من الجيش الثوري الشعبي الكولومبي المناهض للشيوعية، وجماعات النسور السوداء، ولوس راستروخوس، ولوس أورابينيوس، في المناطق الحضرية من مقاطعات أنتيوكيا، وكوردوبا، وبالي ديل كاوكا. وفي عام 2012، شُرِّد أكثر من 000 46 شخص، يمثل الأطفال نحو 30 في المائة منهم، داخليا في 18 مقاطعة وكان المتضررون على وجه الخصوص هم الريف وجماعات الشعوب الأصلية والجماعات المنحدرة من أصول أفريقية - كولومبية.
	179 - وظل الأطفال الذين ينتمون إلى الشعوب الأصلية وينحدرون من أصول أفريقية - كولومبية يتعرضون لكافة الانتهاكات الجسيمة بشكل غير متناسب. وكان نحو 8 في المائة من الأطفال المسرَّحينِ الذي قدم لهم المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة المساعدة ينتمون إلى الشعوب الأصلية، مع أن أطفال الشعوب الأصلية لا يمثلون سوى نسبة قدرها 1.55 في المائة من سكان كولومبيا.
	180 - ولقد قبلت الحكومة طوعا آلية الرصد والإبلاغ عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005) بشرط أن يجري أي حوار بين الأمم المتحدة والجماعات المسلحة بموافقتها. ولم يحدث أي اتصال أو حوار بين منظومة الأمم المتحدة والجماعات المسلحة غير الحكومية أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير. ولقد وقعت الحكومة والقوات المسلحة الثورة لكولومبيا - الجيش الشعبي اتفاقا عاما لإنهاء النزاع وبناء سلام مستقر ودائم في هافانا بتاريخ 26 آب/أغسطس 2012، بحضور ممثلي كوبا والنرويج بصفتهما جهتين ضامنتين للاتفاق. ولم تكن مسألة الأطفال والنزاع المسلح مدرجة على جدول الأعمال.
	181 - ووفر المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة الحماية لـ 264 طفلا (67 بنتا و 197 صبيا، انفصلوا عن الجماعات المسلحة غير الحكومية. ولم يُحَلْ إلى المعهد بشكل منهجي الأطفال المنفصلون عن الجماعات المسلحة التي تشكلت بعد تسريح المنظمات شبه العسكرية، رغم ما بذلته الدولة الكولومبية من جهود. وقد أحيل بعض الأطفال إلى مكتب المدعي العام لمحاكمتهم. وينبغي أن يمنح جميع الأطفال، بوصفهم ضحايا، المزايا والحماية نفسها، بغض النظر عن الجماعة التي جندتهم أو استخدمتهم. وظل الافتقار إلى معلومات عن الحالات التي تولاها مكتب المدعي العام ومحدودية عدد الأحكام الصادرة المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال يمثلان تحديا. وبينما قام المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة بفصل 075 5 طفلا على الأقل عن الجماعات المسلحة غير الحكومية، لم تصدر حتى الآن سوى 25 إدانة لتجنيد الأطفال، 3 منها بموجب قانون العدالة والسلام (القانون رقم 975 الصادر عام 2005) و 22 إدانة من خلال وحدة حقوق الإنسان في مكتب المدعي العام. وعلى الرغم مما تبذله حكومة كولومبيا من جهود، لا يزال يتعذر على الأطفال اللجوء إلى القضاء، ولا يزال الإفلات من العقاب على ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال داعيا من دواعي القلق.
	182 - ولقد وضع نظام الإنذار المبكر الذي يقوم مكتب أمين المظالم بتشغيله تقريرا عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في غوانيا وغوابياري وميتا وبيتشادا لتحديد الأثر الذي يخلفه النزاع المسلح على الأطفال وتعزيز تدابير الوقاية والحماية. وإضافة إلى ذلك، أصدرت وزارة الدفاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ”بروتوكول وكالات إنفاذ القوانين بشأن إدارة حالات العنف الجنسي مع التركيز على العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح“ وكذلك نظاما تشغيليا لتنفيذه.
	الهند

	183 - في عام 2012، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن انتهاكات ضد الأطفال ارتكبتها أطراف في ولايات بيهار وتشاتيسغار وجارخند وماهاراشترا وأوديشا. ولقد قدمت هذه التقارير مدعومة بتقارير أخرى إلى برلمان الهند، مع أنه لم يكن بوسع الأمم المتحدة التحقق منها. ويُزعم أن تجنيد الأطفال واستخدامهم على يد الماويين المعروفين أيضا باسم ”الناكساليت“ استمر أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. وزعمت التقارير أن ”الناكساليت“ بادروا إلى تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أعوام إلى 12 عاما على نطاق واسع فيما يطلقون عليها اسم ”وحدات الأطفال“ (Bal Sanghatans) بالولايات المتضررة. وقيل إن الأطفال كانوا يضطلعون بمهام متنوعة تشمل القتال بالأسلحة البدائية مثل العصي أو العمل كمخبرين. وأفيد عن وجود أطفال صغار لا يتجاوزون من العمر 12 عاما في مجموعات الشباب الماوية والميليشيا الحليفة لها، وهم يتعاملون مع الأسلحة والأجهزة المتفجرة المرتجلة. وقيل إنه لا يسمح للأطفال بمغادرة هذه المجموعات وإنهم يتعرضون، لو فعلوا، لشتى أنواع التدابير الانتقامية، بما في ذلك قتل أفراد أسرهم. ووفقا لمصادر حكومية، قيل إن الماويين كانوا يستخدمون الأطفال كدروع بشرية في المواجهات المسلحة مع قوات الأمن الهندية. وفي ولاية تشاتيسغار، أفيد عن مقتل سبعة أطفال في تبادل إطلاق النار بين الشرطة الاحتياطية المركزية والماويين في حزيران/يونيه 2012. وفي عام 2012، أشارت التقارير أيضا إلى أن الماويين دمروا مبان مدرسية. وأفيد عن قيام الماويين بتدمير 267 مدرسة منذ عام 2006، من بينها ثلاث مدارس في عام 2012. وأثار عدد المدارس التي دُمِّرت خلال السنوات الست الماضية المخاوف في ما يتعلق بإمكانية استفادة الأطفال من التعليم. وذكرت الحكومة أنها تتبع نهجا متكاملا لتلبية احتياجات الأطفال من الحماية في المناطق التي تشهد قلاقل مدنية، ولا سيما الاحتياجات المتصلة بالأمن والتنمية والحكم الرشيد.
	باكستان

	184 - في عام 2012، ظلت باكستان تشهد هجمات مسلحة من جماعات تستخدم أساليب إرهابية وترتبط بحركة طالبان و/أو بتنظيم القاعدة، من بينها حركة طالبان في باكستان، في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وإقليم خيبر بختونخوا، وإقليم بلوشستان، والمراكز الحضرية. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أفيد عن مقتل 91 طفلا وإصابة 137 طفلا على الأقل في سياق الهجمات العشوائية على الأماكن العامة، التي تُعزى إلى حركة طالبان باكستان إلى حد كبير. وقيل أن ما مجموعه واحد وخمسين طفلا لقوا مصرعهم بسبب الأجهزة المتفجرة المرتجلة والقنابل المزروعة على جانب الطرق والتفجيرات الانتحارية؛ وقتل 26 طفلا بسبب هجمات بمدافع الهاون؛ و 14 طفلا بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، على سبيل المثال، أفيد عن مقتل 4 أطفال على الأقل في هجوم بقنابل مزروعة على جانب الطريق خلال سير موكب في ديره إسماعيل خان، بإقليم خيبر بختونخوا. وإضافة إلى ذلك، أفيد عن شن هجمات بطائرات بلا طيار في المناطق القبلية بباكستان. ولم تتوافر بيانات دقيقة عن عدد الخسائر في الأرواح في صفوف الأطفال في تلك الهجمات المبلغ عنها. إلا أن خمسة أطفال على الأقل تتراوح أعمارهم من 4 أعوام إلى 12 عاما أصيبوا في هجوم بطائرة بلا طيار في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2012 في قرية تابي، بولاية وزيرستان الشمالية. ويتعذر على الأمم المتحدة الوصول إلى هذه المناطق للتحقق من هذه الأنباء.
	185 - وظل تجنيد المفجرين الانتحاريين من الأطفال وتدريبهم واستخدامهم على يد مقاتلي طالبان، بمن فيهم حركة طالبان باكستان، في المناطق القبلية الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان، داعيا من دواعي القلق في عام 2012. ففي 4 أيار/مايو 2012، على سبيل المثال، أفيد أن صبيا في الخامسة عشرة مزنرا بالمتفجرات شنَّ هجوما انتحاريا في سوق مكتظة بالناس في منطقة باجور فتسبب في مقتل 26 شخصا وإصابة 75 آخرين. وفي حادث آخر وقع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أفيد أن الشرطة ألقت القبض على صبي في الثالثة عشرة من عمره من منطقة خيبر يرتدي سترة ناسفة واحتجزته، هو والشخص البالغ الذي كان يوجهه، أثناء دخولهما بيشاور. ولا تتوافر أرقام دقيقة عن عدد الأطفال المحتجزين حاليا في باكستان بموجب اللوائح الأمنية. إلا أن حكومة باكستان أفادت أن أكثر من 150 1 صبيا التحقوا ببرامج مكافحة التطرف وتنمية المهارات في منطقة مالاكند، بمقاطعة خيبر بختونخوا. وبحلول نهاية عام 2012، كان 40 طفلا، من بينهم 23 حالة جديدة من عام 2012، لا يزالون يقيمون في مركز ساباوون لتأهيل وإعادة إدماج الأطفال الذين تحتجزهم قوات الأمن الباكستانية بسبب ارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة.
	186 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تزايد استهداف الجماعات المسلحة التي تعارض التعليم العلماني وتعليم البنات، ومن بينها حركة طالبان باكستان، المدارس والمعلمين والتلاميذ، ولا سيما البنات، في هجمات بالأجهزة المتفجرة المرتجلة وإطلاق النار من مركبات متحركة. وأفيد عن إلحاق أضرار بما مجموعه 118 مدرسة، معظمها مدارس ابتدائية، أو تدميرها في مقاطعة خيبر بختونخوا (77) والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية (40)، وبلوشستان (1) في إطار هذه الهجمات المسلحة. وفي 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، أطلق مسلحون من حركة طالبان باكستان النار على ملاله يوسف زاي، وهي تلميذة في الرابعة عشرة من عمرها وأصابوها بجراح بليغة هي وتلميذتين غيرها أثناء عودتهن من المدرسة في مينغورا، بمقاطعة خيبر بختونخوا. وكان معروفا عن ملاله يوسف زاي أنها طفلة ناشطة تناهض الإغلاق القسري لمدارس البنات على يد حركة طالبان باكستان في وادي سوات. وفي ما يتعلق بالاعتداءات على العاملين في القطاع الطبي، لقي 11 عاملا في المجال الصحي يقومون بعمليات التطعيم ضد شلل الأطفال مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بجراح خلال هجمات استهدفتهم عام 2012. وقتل من بين هؤلاء 9 عاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم بنت في السابعة عشرة من عمرها، في سلسلة من الهجمات شُنَّت خلال الفترة ما بين 17 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 في كراتشي، وبيشاور، وتشارساده، والسند.
	187 - وفي عام 2012، اتخذت حكومة باكستان عدة تدابير سياساتية وتشريعية لتحسين حماية الأطفال، من بينها الموافقة على سياسة لحماية الأطفال في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية وتوسيع نطاق قانون حماية ورعاية الأطفال في خيبر بختونخوا (2010) بحيث يشمل المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية.
	الفلبين

	188 - أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، سجلت فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ في الفلبين 11 حالة تجنيد للأطفال واستخدامهم، شملت 23 صبيا و 3 بنات تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 عاماً. ويمثل ذلك الرقم نقصانا في عام 2012، مقارنة بما يبلغ 26 حالة شملت 33 صبيا و 21 بنتا عام 2011. ومن هذه الحالات، أفيد أن طفلين جُنِّدا واستخدما من قبل جبهة مورو الإسلامية للتحرير، و 11 من قبل الجيش الشعبي الجديد، و 11 من قبل جماعة أبو سياف، و 2 من قبل القوات المسلحة الفلبينية.
	189 - وعلى الرغم من توقيع خطة العمل بين جبهة مورو الإسلامية للتحرير والأمم المتحدة عام 2009، ظلت قيادات القاعدة التابعة للجبهة توفر التدريب والأسلحة والبزات العسكرية للأطفال وتستخدمهم كمرشدين وسُعاة وحمالين. ففي تموز/يوليه 2012، جُند صبي في السادسة عشرة من عمره وبنت في السابعة عشرة من عمرها من قبل قيادة القاعدة 103 في مقاطعة لاناو ديل سور، وأخضعا للتدريب على فنون القتال، واستخدما لصيانة الأسلحة. ومع أنه لم يتيسر للأمم المتحدة الوصول إلى المناطق الخاضعة لسلطة مناضلي بانغسامورو الإسلاميين في سبيل الحرية، وهي فصيل منشق عن جبهة مورو الإسلامية للتحرير يقوده القائد ”كاتو“، ظلت فرقة العمل القطرية تتلقى تقارير موثوق بها تفيد بأن الجماعة المسلحة تنشط في تدريب الأطفال وتزويدهم بالأسلحة.
	190 - وظلت الجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين، وهي الجناح السياسي للجيش الشعبي الجديد، تزعم أنها لم تجند الأطفال كمقاتلين، ولكنها اعترفت بأنها تجندهم وتدربهم وتستخدمهم لأغراض غير قتالية. وظل الأطفال يتعرضون للقتل والإصابة نتيجة انتسابهم للجيش الشعبي الجديد خلال عام 2012. ففي 26 آب/أغسطس 2012، على سبيل المثال، تحققت فرقة العمل القطرية من مقتل مقاتل في السابعة عشرة من عمره ينتمي إلى الجيش الشعبي الجديد أثناء الاشتباكات مع القوات المسلحة الوطنية في مقاطعة باكيباتو، بمدينة دافاو.
	192 - وتحققت فرقة العمل القطرية أيضاً من حالتي تجنيد لأطفال واستخدامهم من قبل جماعة أبو سياف في سولو وباسيلان، شملت 11 صبيا على الأقل تتراوح أعمارهم من 13 إلى 16 عاماً. ففي 14 أيلول/سبتمبر 2012، على سبيل المثال، لقي صبي في الثالثة عشرة من عمره كان مسلحا براجمة قنابل يدوية من طراز M-203 مصرعه أثناء مواجهة مسلحة مع القوات المسلحة الوطنية في بلدية سوميسيب، بمقاطعة باسيلان.
	192 - وإضافة إلى ذلك، ظل القلق يساور الأمم المتحدة بشأن استخدام الأطفال من جانب القوات المسلحة الوطنية وتشغيلهم كمرشدين ومخبرين أثناء العمليات العسكرية. وفي حالة تم التحقق منها في تموز/يوليه 2012، أرغمت كتيبة المشاة السابعة والخمسون طفلين تتراوح أعمارهما من 12 عاما إلى 13 عاماً على العمل كمرشدين لتحديد موقع معسكر للجيش الشعبي الجديد في مقاطعة شمال كوتاباتو. وباشرت القوات المسلحة الوطنية تحقيقاً في 20 آذار/مارس 2013 لدى إخطارها بذلك. وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، لوحظ أيضاً أن القوات المسلحة الوطنية ظلت تنشر أسماء أطفال وصورهم في وسائط الإعلام، وتصفهم بأنهم أعضاء في جماعات مسلحة.
	193 - وفي عام 2012، قامت فرقة العمل القطرية بتوثيق 66 حالة قتل أطفال وتشويههم، منها 4 حالات أفيد بأن الجهة المتورطة فيها هي جبهة مورو الإسلامية للتحرير، و 3 حالات أفيد بأن الجهة المتورطة فيها هي الجيش الشعبي الجديد، وحالة واحدة أفيد بأن الجهة المتورطة فيها هي جماعة أبو سياف، و 14 حالة أفيد بأن الجهة المتورطة فيها هي القوات المسلحة الوطنية، و 33 حالة أفيد بأن الجناة فيها غير محددي الهوية. وأفيد بأنه نتيجة لهذه الهجمات قتل 29 طفلاً وأصيب 37 غيرهم. ولم تحدث اشتباكات بين القوات المسلحة الوطنية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير في عام 2012. وكانت الحالات المتورطة فيها جبهة مورو الإسلامية للتحرير تتعلق في معظمها بنزاعات داخلية في إطار جماعات المورو. وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، شنَّ الجيش الشعبي الجديد هجمات بارزة على القوات المسلحة الوطنية، كانت غالباً على حساب السكان المدنيين. ففي 1 أيلول/سبتمبر 2012، على سبيل المثال، ألقى مقاتلو الجيش الشعبي الجديد في قيادة ميراردو أرسي قنبلة يدوية على مركز عسكري وسط السكان، فأصابوا أكثر من 50 شخصاً، من بينهم 12 صبيا و 9 بنات تتراوح أعمارهم من 4 أعوام إلى 17 عاماً.
	194 - وخلال الحملة المناهضة لجماعات المتمردين، أفيد بأن القوات المسلحة الوطنية شنت هجمات عشوائية على منازل لمدنيين زُعم أن مقاتلي الجيش الشعبي الجديد كانوا موجودون فيها. وفي حالة تم التحقق منها وحدثت في 18 تشرين الأول/أكتوبر2012، قتل صبيان في الثامنة والثالثة عشرة من العمر على التوالي وأصيبت طفلة في الخامسة من العمر حين مشطت كتيبة المشاة السابعة والعشرون منزلاً في بلدية كيبلاوان، بمقاطعة دافاو ديل سور. وفي أعقاب ذلك، صرفت القوات المسلحة الوطنية ضابطاً و 11 مجندا من الخدمة وأمرتهم بأن يلزموا ثكناتهم، وكانوا، وقت كتابة هذا التقرير، يخضعون  لتحقيقات تجريها المحكمة العسكرية العامة قبل محاكمتهم.
	195 - وفي عام 2012، استمر وقوع حوادث تلحق فيها أضرار بالمدارس خلال أعمال القتال. ففي تموز/يوليه 2012، أحرق مقاتلون تابعون لجماعة أبو سياف مدرسة تيبو - تيبو الابتدائية المركزية حرقا جزئيا في محاولة لإلهاء ملاحقة عسكرية من قبل القوات المسلحة الوطنية بعد حدوث مناوشات في بلدية سوميسيب، بمقاطعة باسيلان. وفي آب/أغسطس 2012، أفيد عن إلحاق أضرار بأربع مدارس بسبب تبادل إطلاق النار أثناء مواجهات مسلحة بين القوات المسلحة الوطنية ومناضلي بانغسامورو الإسلاميين في سبيل الحرية، في داتو أونساي.
	196 - وظل استخدام المدارس في أغراض عسكرية في الفلبين داعيا من دواعي القلق. ففي أربع حالات تم التحقق منها، نشرت القوات المسلحة الوطنية وحدات عسكرية في مدارس ابتدائية رسمية بمينداناو. وفي حزيران/يونيه 2012، تحققت فرقة العمل القطرية من أن ثلاث وحدات تابعة للقوات المسلحة الوطنية أقامت مفرزة قرب مدرسة ساليبونغان الابتدائية في بلدية توغايا بمقاطعة لاناو ديل سور، مما أدى إلى إغلاق هذه المدرسة لمدة أسبوعين.
	197 - ومنذ انتهاء مدة خطة العمل المبرمة بين جبهة مورو الإسلامية للتحرير والأمم المتحدة في تموز/يوليه 2011، بعد تنفيذها لمدة سنتين، لا يزال توقيع ملحق بشأن تمديدها معلقا. وعلى الرغم من حدوث تأخر كبير في تنفيذ هذه الخطة، استمرت الجبهة في الإعراب عن التزامها بها من حيث المبدأ. والتقدم الذي أُحرز مؤخراً في محادثات السلام بين الجبهة والحكومة، الذي أسفر عن توقيع إطار لاتفاق سلام شامل في تشرين الأول/أكتوبر 2012 قد يعجل، بدعم من المجتمع الدولي، بتنفيذ خطة العمل تنفيذاً تاماً، بما في ذلك إعادة إدماج الأطفال في الحياة المدنية. ويكفل الاتفاق الإطاري آليات الحماية الاجتماعية الخاصة للفئات الضعيفة، مع التركيز بوجه خاص على النساء والأطفال في مناطق بانغسامورو.
	198 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، اجتمع فريق تقني من الأمم المتحدة مع أعضاء فريق التفاوض التابع للجبهة الديمقراطية الوطنية للفلبين لإجراء مناقشة أولية بشأن الشواغل المتعلقة بحماية الأطفال. وظلت الجبهة تنكر أن لدى الجيش الشعبي الجديد أطفالاً في صفوفه، ولكنها أوضحت موقفها ومفاده أن الأطفال البالغين من العمر 15 عاماً فأكثر قد يتم إلحاقهم بوحدات الدفاع الذاتي التابعة للجيش الشعبي الجديد أو الوحدات غير القتالية الأخرى. وفي 29 حزيران/يونيه 2012، أصدرت إعلانا وبرنامج عمل من جانب واحد بشأن حقوق الأطفال وحمايتهم ورفاههم، دحضت فيه إدراج الجيش الشعبي الجديد في هذا التقرير، ورفضت تطبيق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة غير الحكومية ومبادئ باريس. ولا تشمل الأنشطة الواردة في إعلان الجبهة أحكاماً بشأن إمكانية وصول الأمم المتحدة إلى الأطفال ورصد الامتثال. 
	199 - ويسرني أن أشير إلى أن حكومة الفلبين تضع اللمسات الأخيرة في تنفيذ نظام الرصد والإبلاغ والتصدي لمنع الحوادث المحددة التي تشمل ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال والتصدي لها. وتقوم القوات المسلحة الوطنية أيضا بإعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن إجراء العمليات في المقار المباشرة للمدارس والمستشفيات أو داخلها، من المتوقع أن يبدأ العمل بها بوصفها توجيهاً خاصاً بعمليات تلك القوات أثناء النصف الأول من عام 2013. وإضافة إلى ذلك، وفي ما يتعلق باستخدام الأطفال أثناء العمليات العسكرية، أصدرت القوات المسلحة الوطنية توجيهات تحظر استخدام الأطفال، وتنيط بالقادة المسؤولية عن ذلك، وتضفي طابعاً مؤسسياً على التحقيقات، وتحدد تدابير تصحيحية.
	المقاطعات الحدودية الجنوبية في تايلند
	200 - في عام 2012، بذلت حكومة مملكة تايلند جهوداً لحماية الأطفال الذين ظلوا رغم ذلك ضحايا لهجمات عشوائية شنتها جماعات مسلحة في المقاطعات الحدودية الجنوبية في تايلند وهي: يالا، وباتاني، وناراثيوات، وسونغلا. ونتيجة لتلك الهجمات، التي تضمنت إطلاق نار من مركبات متحركة وتفجيرات في أماكن عامة مكتظة بالناس، قتل 5 أطفال وأصيب ما لا يقل عن 48 طفلاً أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. وفي إحدى الحالات، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، قتل طفل يبلغ من العمر 11 شهراً وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 أشهر أثناء إطلاق نار من مركبة متحركة على أحد المقاهي في منطقة رانغاي، بمقاطعة ناراثيوات. وقد أسفرت الهجمات المنسقة بالقنابل في يالا وهات ياي في 31 آذار/مارس 2012 عن إصابة أكثر من 300 مدني، منهم 16 طفلاً على الأقل. وتقوم حكومة مملكة تايلند حالياً بإجراء تحقيقات في هذه الحوادث.
	201 - وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، واصلت الجماعات المسلحة أيضاً تنفيذ اعتداءات موجهة على المدارس والمعلمين. ففي عام 2012، أصيبت 11 مدرسة على الأقل بأضرار جزئياً أو تعرضت للتدمير بسبب إحراقها عمداً أو شن هجمات عليها بأجهزة متفجرة مرتجلة. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2012، أسفر انفجار قنبلة عند مدخل مدرسة باتو ميتراباب 66 في منطقة باشو، بمقاطعة ناراثيوات، عن إصابة مديريْ مدرسة. وفي حادث آخر وقع في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أحرق مقاتلون مدرسة بانغ مروات في منطقة باناري، بمقاطعة باتاني. وإضافة إلى ذلك، جرى توثيق 11 حالة اعتداءات موجهة في عام 2012 أسفرت عن مقتل 6 معلمين وإصابة 8 آخرين، وقد تصاعدت هذه الحوادث على نحو يدعو للقلق في الربع الأخير من عام 2012. وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قتل مدير مدرسة كام تشام في منطقة نونغ تشيك، بمقاطعة باتاني. ونتيجة لذلك، أغلقت نقابة المعلمين في المقاطعات الحدودية الجنوبية 322 مدرسة في المنطقة لمدة 10 أيام. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، دخل مقاتلون إحدى مدارس بان با نغو في منطقة مايو، بمقاطعة باتاني، وقتلوا مدير المدرسة ومدرساً أمام الأطفال. وأغلقت مرة أخرى لمدة يومين قرابة 200 1 مدرسة حكومية، تخدم أكثر من 000 200 تلميذ في المقاطعات الأربع، لأسباب أمنية. وكان أفراد عسكريون ضحايا أيضا في تلك الحوادث. ومنذ شن هذه الهجمات، بادرت حكومة مملكة تايلند إلى تكثيف التحقيقات وتعزيز الإجراءات الأمنية.
	202 - وظلت المخاوف قائمة بشأن مسألة ارتباط الأطفال بمليشيا متطوعي الدفاع عن القرى (تشور رور بور) بصفة غير رسمية، ويزعم أنهم يؤدون مهام مشابهة لتلك التي يؤديها الأعضاء البالغون المنتسبون إلى تلك الجماعات رسمياً. وفي هذا الصدد، وضعت حكومة مملكة تايلند أنظمة واضحة بشأن عدم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة من قبل ميليشيات تشور رور بور وأرسلت رسائل تذكيرية إلى جميع المقاطعات للتقيد بأحكام هذه السياسة. ولا يزال يتعين تجريم إشراك الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة تجريما صريحا في التشريعات التايلندية المحلية. وتقوم حكومة مملكة تايلند بتعديل قانون حماية الطفل الصادر عام 2003 لتجريم إشراك الأطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة تجريما صريحا.
	203 - وإني أرحب بالتحاور بين حكومة مملكة تايلند وفريق الأمم المتحدة القطري بشأن إتاحة الوصول إلى المقاطعات الحدودية الجنوبية لأغراض التحقق من الانتهاكات التي يُزعم أنها ترتكب ضد الأطفال والإبلاغ عنها بصورة مستقلة، بما في ذلك من خلال أساليب العمل الدنيا. وأشجع الحكومة على تعزيز ذلك الحوار بهدف الموافقة على أساليب العمل الدنيا لضمان إمكانية وصول الفريق القطري إلى تلك المقاطعات.
	سادسا - التوصيات
	٢٠4 - أرحب بقيام حكومات ميانمار، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتوقيع خطط عمل، وأرحب أيضا بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الأخرى في تسريح الأطفال. وأحث بقوة جميع الأطراف على أن توقف فورا جميع الانتهاكات ضد الأطفال، وأحث بقوة الأطراف التي كانت مدرجة في تقاريري السنوية لتجنيدها أطفالا واستخدامهم وقتلهم وتشويههم، وارتكاب العنف الجنسي ضد الأطفال، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات أو الأفراد المشمولين بالحماية، والتي لم تبرم خطط عمل، على أن تقوم بذلك دون تأخير.
	205 - وألاحظ مع التقدير أن عدد خطط العمل الموقعة أو قيد التفاوض قد استمر في التزايد في عام 2012. وأهيب بالجهات المانحة أن تأمر بإجراء مناقشة لمعالجة فجوات التمويل من أجل تنفيذ خطط العمل هذه وأعمال الرصد المرتبطة بها.
	206 - وأهيب بالدول الأعضاء أن تسمح بوصول الأمم المتحدة بشكل مستقل لأغراض الرصد والإبلاغ بشأن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وأن تيسر الاتصال بين الأمم المتحدة والجماعات المسلحة من غير الدول لإجراء حوار معها، وإبرام خطط ومتابعتها من أجل وضع نهاية للانتهاكات، وفقا لقرارات مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاع المسلح. إلا أن هذا الاتصال لا يشكل حكما مسبقا على الوضع السياسي أو القانوني لتلك الجماعات المسلحة من غير الدول.
	207 - ومما يشجعني أن هناك مشاركة متزايدة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة على الصعيد القطري من أجل تحسين حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح. وعلى وجه الخصوص، أود أن أسلط الضوء على قيمة اللجان المشتركة بين الوزارات باعتبارها إطارا ناجحا للشراكة مع الحكومات من أجل مناقشة ومتابعة الالتزامات المتعلقة بحماية الطفل، وتشجيع تنفيذ خطط العمل. وفي هذا الصدد، أهيب بالدول الأعضاء المعنية أن تستعين باللجان المشتركة بين الوزارات على نطاق أوسع في التعاون مع الأمم المتحدة.
	208 - وأثر النزاع في الجمهورية العربية السورية على الأطفال غير مقبول ولا يمكن تحمُّله. ويجب أن تتخذ الأطراف تدابير عاجلة على الفور لحماية حياة جميع الأطفال وكرامتهم. وأحث الحكومة على أن توقف فورا عمليات قصف المناطق المدنية، بما في ذلك استخدام قذائف طويلة المدى، والمدفعية، والهجمات الجوية، والذخائر العنقودية. وينبغي تحميل الحكومة المسؤولية عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الجماعات المنتسبة إليها، ومن بينها الشبيحة وقوات المخابرات. وأهيب أيضا بالحكومة أن تضع نهاية لاحتجاز الأطفال، وأي شكل من أشكال إساءة معاملتهم، بما في ذلك التعذيب، بدعوى ارتباطهم بالمعارضة، ولا يمكن أيضا التسامح عن استخدام أساليب الإرهاب ضد السكان المدنيين، وأحث، في هذا الصدد، كافة جماعات المعارضة المسلحة على وضع نهاية فورا لتلك الأعمال التي تزهق أرواح الأطفال في الجمهورية العربية السورية، وعلى وضع نهاية لتجنيد الأطفال.
	209 - وأكرر مناشدتي مجلس الأمن أن يعالج مسألة معتادي ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بدعم من ممثلتي الخاصة. وقد يرغب المجلس في النظر في ما يلي:
	(أ) أن يؤكد من جديد التزامه بالتعامل مع معتادي ارتكاب الانتهاكات وذلك بأن يطلب من ممثلتي الخاصة تقديم إحاطة إليه على أساس أكثر انتظاما، وتكريس مشاورات بشأن معتادي ارتكاب الانتهاكات، وإدراج حماية الطفل باعتبارها قضية محددة ينصب التركيز عليها عند القيام بالزيارات الميدانية ذات الصلة؛
	(ب) أن يواصل النظر في تطبيق تدابير موجهة والقيام، في هذا الصدد، باستعراض المعلومات المقدمة في تقاريري السنوية من أجل التعجيل بالعمليات الجارية لتحديد الأطراف؛
	(ج) أن يطلب إلى الفريق العامل، في ضوء المناقشات التي جرت مؤخرا بشأن معتادي ارتكاب الانتهاكات، تحديث مجموعة أدواته (انظر S/2006/724) كي تشمل آليات كافية للتعامل مع معتادي ارتكاب الانتهاكات وأن يقوم، في هذا الصدد، بتنظيم دورات منتظمة بشأن معتادي ارتكاب الانتهاكات وتنفيذ خطط العمل.
	210 - وأهيب بأعضاء المجلس أن يواصلوا دعم جدول الأعمال المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح من خلال تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال في جميع الولايات ذات الصلة لعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة وبعثات بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك نشر مستشارين لحماية الطفل.
	211 - وأهيب بالمجلس أن يعزز الأحكام المتعلقة بحماية الطفل في جميع الولايات ذات الصلة، مع الاعتراف بالحالات القطرية المشار إليها في هذا التقرير والتي ليست بها بعثة سياسية أو بعثة لحفظ السلام والتي تقع المسؤولية عن هذه القضايا فيها على عاتق المنسق المقيم.
	212 - ونظرا للجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في عمليات منع النزاع والوساطة ودعم السلام، فإنني أهيب بجميع هذه المنظمات أن تواصل تعميم اعتبارات حماية الطفل في عملياتها المتعلقة بوضع التوجيهات والسياسات، والتخطيط للبعثات، وتدريب الموظفين، والاضطلاع بعمليات دعم السلام.
	213 - ولا يزال الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، مع تشديدهما على الحماية الخاصة للأطفال، أمرا أساسيا لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وأرحب في هذا الصدد بعمليات التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، التي جرت أثناء الفترة التي يشملها هذا التقرير، وأهيب بالدول الأعضاء التي لم توقع وتصدق على هذا الصك القانوني الأساسي أن تفعل ذلك. وأشجع جميع الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على تنفيذ توصيات لجنة حقوق الطفل وعلى التعاون في هذا الصدد مع اللجنة ومنظمة الأمم المتحدة الأوسع.
	سابعا - القوائم الواردة في مرفقات التقرير()
	214 - تُدرج في مرفقات هذا التقرير، تسعة أطراف جديدة في النزاعات نظرا لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم، وهي: التجمع الأساسي للوطنيين من أجل العدالة والسلام، والتجمع الوطني لإنقاذ البلد، واتحاد القوات الجمهورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وحركة 23 مارس (M23) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين في مالي، والجيش السوري الحر في سوريا؛ وأنصار الشريعة في اليمن. وأصبحت جماعات ماي ماي التي كانت تقاريري السابقة تشملها لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم وكانت مدرجة في قائمة تحالف الوطنيين من أجل كونغو حر وذي سيادة تحت إمرة ”العقيد جانفييه“، وماي ماي ”لافونتين“، والعناصر السابقة من المقاومين الوطنيين الكونغوليين، وماي ماي ”تاويمبي“. وأدرجت ستة أطراف جديدة بسبب ارتكابها لأعمال عنف جنسي ضد الأطفال، وهي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وأنصار الدين في مالي؛ وحركة 23 مارس (M23) وماي ماي سيمبا ”مورغان“ في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ والقوات الحكومية في سوريا.
	215 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، حذفت من القوائم جميع الأطراف في نيبال وسري لانكا بعد التنفيذ الكامل لخطط عملها. وفي عام 2012، لم تسجل أية انتهاكات أخرى من جانب أي طرف في تلك الحالات القطرية. وبينما لا تزال حركة العدل والمساواة مدرجة في إطار قسم السودان في المرفقات، فقد أزيلت من قسم تشاد، لأن الأمم المتحدة لم تعد لديها معلومات تشير إلى أن حركة العدل والمساواة تشارك في انتهاكات ضد الأطفال في أراضي تشاد. وقام الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية، الذي وقع على خطة عمل مع الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، بتسريح حوالي 1300 طفل من صفوفه، وتم تفكيكه كجماعة مسلحة في عام 2012. ونظرا لأنه لم يعد نشطا، فقد أزيل الجيش الشعبي لإعادة إرساء الجمهورية والديمقراطية من المرفقات. وأزيلت أيضا الإشارة إلى ميليشيا الدفاع عن النفس التي تدعمها جمهورية أفريقيا الوسطى، نظرا لأنها لم تعد نشطة. وفي السودان أزيل أيضا جيش تحرير السودان (فصيل الإرادة الحرة)، وحركة العدل والمساواة (جناح السلام)، وجيش تحرير السودان (جناح السلام) من المرفقات، لأن أيا من هذه المجموعات لم تعد نشطة عسكريا.
	المرفق الأول
	قائمة الأطراف التي تجند الأطفال أو تستخدمهم أو تقوم بقتلهم أو تشويههم، أو ترتكب أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال، أو تقوم باعتداءات على المدارس و/أو المستشفيات، في حالات النزاع المسلح المدرجة على  جدول أعمال مجلس الأمن*
	* الأطراف التي تحتها خط مدرجة في المرفقات منذ خمس سنوات على الأقل، وبالتالي فهي تعتبر من معتادي ارتكاب انتهاكات.
	الأطراف في أفغانستان

	1 - الشرطة الوطنية الأفغانية، بما في ذلك الشرطة المحلية الأفغانية (أ). وقد أبرم هذا الطرف خطة عمل مع الأمم المتحدة تماشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005)
	2 - شبكة حقاني(أ)، (ب)
	3 - الحزب الإسلامي الذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار (أ)، (ب)
	4 - قوات طالبان، بما في ذلك جبهة تورا بورا، و جماعة سنة الدعوة السلفية، وشبكة لطيف منصور(أ)، (ب)، (د)
	الأطراف في منطقة وسط أفريقيا (جمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان وأوغندا)

	جيش الرب للمقاومة(أ)، (ب)، (ج)
	الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى

	1 - تجمع الوطنيين من أجل العدالة والسلام(أ)، وقد أبرم هذا الطرف خطة عمل مع الأمم المتحدة تماشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005)
	2 - التجمع الأساسي للوطنيين من أجل العدالة والسلام، كجزء من تحالف سيليكا Seleka(أ)
	3 - التجمع الوطني لإنقاذ البلد، كجزء من تحالف سيليكا(أ)
	4 - الجبهة الديمقراطية لشعب أفريقيا الوسطى(أ)
	5 - حركة محرري أفريقيا الوسطى لنصرة العدالة(أ)
	6 - اتحاد القوى الديمقراطية من أجل التجمع، كجزء من تحالف سيليكا(أ) وقد أبرم هذا الطرف خطة عمل مع الأمم المتحدة تماشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005)
	7 - اتحاد القوات الجمهورية، كجزء من تحالف سيليكا(أ)
	الأطراف في تشاد

	الجيش الوطني التشادي(أ). وقد أبرم هذا الطرف خطة عمل مع الأمم المتحدة تماشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005).
	الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية

	1 - القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية(أ)، (ج) وقد أبرم هذا الطرف خطة عمل مع الأمم المتحدة تماشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005)
	2 - القوى الديمقراطية لتحرير رواندا(أ)، (ج)، (د)
	3 - جبهة المقاومة الوطنية في إيتوري/الجبهة الشعبية من أجل العدالة في الكونغو(أ)، (ج)
	4 - تحالف ماي ماي للوطنيين من أجل كونغو حر وذي سيادة  تحت قيادة ”العقيد جانفييه“(أ)
	5 - ماي ماي ”لافونتين“ وعناصر سابقة من الوطنيين المقاومين الكونغوليين(أ)
	6 - ماي ماي سيمبا ”مورغان“(ج)
	7 - ماي ماي ”تاويمبي“(أ)
	8 - حركة 23 مارس (M23)(أ)، (ج)
	الأطراف في العراق

	دولة العراق الإسلامية/تنظيم القاعدة في العراق(أ)، (ب)، (د)
	الأطراف في مالي

	1 - أنصار الدين(أ)، (ج)
	2 - الحركة الوطنية لتحرير أزواد(أ)، (ج)
	3 - حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا(أ)، (ج)
	الأطراف في ميانمار

	(أ) الأطراف التي تجند الأطفال وتستخدمهم.
	(ب) الأطراف التي تقتل الأطفال أو تشوههم.
	(ج) الأطراف التي ترتكب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال.
	(د) الأطراف التي تقوم باعتداءات على المدارس و/أو المستشفيات.
	1 - جيش كارين الخيري الديمقراطي(أ)
	2 - جيش استقلال كاتشين(أ)
	3 - جيش التحرير الوطني لكارين(أ). وقد سعى هذا الطرف إلى إبرام خطة عمل مع الأمم المتحدة تماشيا مع قراري مجلس الأمن 1539 (2004) و 1612 (2005)، ولكن حكومة ميانمار منعت الأمم المتحدة من القيام بذلك
	4 - مجلس السلام التابع لجيش التحرير الوطني لكارين
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